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12-48638 

*1248638* 
 

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءناءب[

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

  

  مسألة كاليدونيا اجلديدة  - ٦٧/١٣٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  

  يف مسألة كاليدونيا اجلديدة،وقد نظرت   

ة مـن تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة        الفصل املتعلق بكاليدونيا اجلديدوقد درست   

  ،)1(٢٠١٢ عن أعماهلا خالل عام تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

 حـــق الـــشعوب يف تقريـــر املـــصري علـــى النحـــو املكـــرس يف ميثـــاق  تعيـــد تأكيـــدوإذ   

  املتحدة، األمم

ـــراريوإذ تــــشيـر   ديــــسمرب /ون األول كانـــــ١٤املـــــؤرخ ) ١٥ - د (١٥١٤ ها إىل قــ

  ،١٩٦٠ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ ) ١٥ - د (١٥٤١  و١٩٦٠

ــيت   وإذ تالحــظ   ــة ال ــدابري اإلجيابي ــة الت ــدونيا  تتخــذها أمهي ــسية يف كالي ــسلطات الفرن  ال

 التنميـة الـسياسية واالقتـصادية    زيـز  تعمـن أجـل  اجلديدة، بالتعاون مع مجيع قطاعـات الـسكان،    

 يف جمــال محايــة البيئــة واإلجــراءات املتعلقــة  املتخــذة التــدابري يهــاف  مبــاواالجتماعيــة يف اإلقلــيم،

 ،ا يئة إطار لتقدم اإلقليم سلميا حنو تقرير املصري،دفبتعاطي املخدرات واالجتار  

_______________ 

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

 .الثامن ، الفصل)Corr.1 و
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ــ وإذ تالحــظ   ــة امل    ضاأي ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــة التنمي ــسياق أمهي ــذا ال ــصف يف ه ة ن

 التحـضري لعمليـة تقريـر املـصري         يفملعنيـة يف كاليـدونيا اجلديـدة        احلوار املستمر بـني األطـراف ا      و

  كاليدونيا اجلديدة،ل

بتقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصـلية عـن حالـة شـعب            وإذ حتيط علما      

الكاناك يف كاليدونيا اجلديـدة املقـدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه الثامنـة عـشرة الـيت                        

ــرة مــن  ــول٣٠ إىل ١٢ عقــدت يف الفت ــشرين األول٢١ســبتمرب ويف / أيل ــوبر / ت  )2(٢٠١١أكت

 ،٢٠١١فرباير /عقب الزيارة اليت قام ا إىل اإلقليم يف شباط

 تكثيف االتصاالت بني كاليدونيا اجلديـدة والبلـدان اـاورة    وإذ تالحظ مع االرتياح   

  يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ،

 مـؤمتر القمـة الثـامن عـشر لقـادة جمموعـة الطليعـة               نتـائج  يف هـذا الـصدد إىل        وإذ تشري   

، مبـا فيهـا التوصـيات املتعلقـة برصـد           ٢٠١١مـارس   / آذار ٣١امليالنيزية الذي عقد يف سوفا يف       

  ،)3(اتفاق نوميا وتقييمه سنويا

ــشأن      وإذ ترحــب    ــات ب ــادل املعلوم ــات اخلاصــة بتب ــيت حتــدد الترتيب ــع الرســالة ال بتوقي

ــدونيا ــني إد  كاليـ ــدة بـ ــة     اجلديـ ــة جمموعـ ــة وأمانـ ــة العامـ ــة لألمانـ ــسياسية التابعـ ــشؤون الـ ارة الـ

  امليالنيزية، الطليعة

إطـار يكفـل تقـدم       مجيع األطراف املعنية إىل مواصلة العمـل علـى إجيـاد             تدعو  - ١  

 حقـوق مجيـع  فيهـا  ن ا فيهـا مجيـع اخليـارات وتـص     تتـاح ملـصري   اتقريـر   لاإلقليم سلميا حنو عمليـة      

سكان لـــ الـــذي يقــوم علـــى مبــدأ أن   )3(ص وروح اتفـــاق نوميــا  وفقـــا لــن ،سكانالــ  قطاعــات 

  ؛ار الطريقة اليت يتحكمون ا يف مصريهميتاحلق يف اخكاليدونيا اجلديدة 

 توقيع ممثلـي    منذ بالتطورات اهلامة الــيت حدثت يف كاليدونيـا اجلديدة         ترحب  - ٢  

 ؛١٩٩٨مايو / أيار٥ يف اتفاق نوميا كاليدونيا اجلديدة وحكومة فرنسا

 يف إطـار  ، مجيع األطراف املعنية على مواصلة حوارها بروح مـن التـآلف     حتث  - ٣  

، وترحــب مـرة أخــرى يف هـذا الــسياق   هسـر  لــصاحل شـعب كاليــدونيا اجلديـدة بأ  ،اتفـاق نوميـا  

 ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٨جــرى التوصــل إليــه باإلمجــاع يف بــاريس يف  باالتفــاق الــذي

 ؛٢٠٠٩السلطات إىل كاليدونيا اجلديدة يف عام  بشأن نقل

_______________ 

)2( A/HRC/18/35/Add.6املرفق ،. 

)3( A/AC.109/2114املرفق ،. 



A/RES/67/130 

3 

أن األطــراف أقــرت، يف اجتمــاع جلنــة املتابعــة املعنيــة برصــد التقــدم   تالحــظ   - ٤  

ــد يف     ــذي عق ــا ال ــاق نومي ــذ اتف ــوز٨احملــرز يف تنفي ــه / مت ــاق   ٢٠١١يولي ــوقعي االتف  حبــضور م

 العــريف، بالتقــدم احملــرز يف نقــل  وأعــضاء الربملــان ورؤســاء املقاطعــات ورئــيس جملــس الــشيوخ  

وأنظمـة األحـوال      بالقـانون املـدين والقـانون التجـاري        الـسلطات املتعلقـة   سـيما    السلطات، وال 

  ؛٢٠١٤  و٢٠١٣الذي سيبدأ نفاذه يف عامي  وقطاع األمن املديناملدنية 

 يونيـه / حزيـران ٢٤ أنه نتيجة للقرار الذي اختذته جلنة املتابعة يف        تالحظ أيضا   - ٥  

 جرى إنشاء اللجنة التوجيهية املعنية مبـستقبل مؤسـسات كاليـدونيا اجلديـدة وتكليفهـا          ٢٠١٠

بإعداد املسائل األساسية اليت سيجري البـت فيهـا عـن طريـق االسـتفتاء، وهـي نقـل الـسلطات                

  اجلنسية؛ السيادية واحلصول على مركز دويل كامل املسؤولية وتنظيم االنتقال من املواطنة إىل

 يف هــذا الـصدد باالتفاقــات اخلمـسة الــيت وقعتـها الــسلطات الفرنــسية    رحـب ت  - ٦  

 مــن أجــل تنظــيم عمليــة نقــل  ٢٠١١أكتــوبر /وحكومــة كاليــدونيا اجلديــدة يف تــشرين األول 

  ؛٢٠١٢يناير / كانون الثاين١الصالحيات املتعلقة بالتعليم الثانوي اعتبارا من 

اعتبـار أكـرب هلويـة الكانـاك        ىل إيـالء     إىل أحكام اتفاق نوميا اليت دف إ       تشري  - ٧  

ــدة،     ــدونيا اجلدي ــاعي لكالي ــسياسي واالجتم ــيم ال ــوطين   يف ســياق التنظ ــشيد ال  وتالحــظ أن الن

اجلديد يعزف مع النشيد الوطين الفرنسي وفقا لروح اتفاق نوميا وأن جلنـة املتابعـة أوصـت يف                

  جلديدة؛كاليدونيا ا  برفع العلم الفرنسي مع علم الكاناك يف٢٠١٠عام 

ــوه  - ٨   ــا    بتن ــاق نومي ــام اتف ــة،     أحك ــة احمللي ــة العمال ــة اهلجــرة ومحاي ــة مبراقب املتعلق

ــة ال  ــظ أن البطالـ ــي   وتالحـ ــاك وأن تعـ ــني الكانـ ــة بـ ــزال مرتفعـ ــب  تـ ــاجم األجانـ ــال املنـ ني عمـ

 مستمرا؛ يزال ال

ــ ظحـــتال  - ٩    شواغل الـــيت أعربـــت عنـــها جمموعـــة مـــن الـــشعوب األصـــلية يف  الـ

 ة إزاء نقص متثيلها يف اهليئات احلكومية واالجتماعية لإلقليم؛كاليدونيا اجلديد

شواغل اليت أعرب عنها ممثلو الـشعوب األصـلية إزاء تـدفقات            ال  أيضا تالحظ  - ١٠  

  املهاجرين املتواصلة وتأثري التعدين يف البيئة؛

 )2( مبا ورد يف تقرير املقرر اخلاص املعـين حبقـوق الـشعوب األصـلية              حتيط علما   - ١١  

من مالحظات وتوصيات قدمت يف ضوء املعايري الدولية املتصلة باملوضوع من أجـل املـساعدة           

يف اجلهود املبذولة حاليا للنهوض حبقوق شـعب الكانـاك يف سـياق تنفيـذ اتفـاق نوميـا وعمليـة          

  إاء االستعمار اليت تدعمها األمم املتحدة؛
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تــصبح   أنتــنص علــى إمكانيــةالتـــي  أحكــام اتفــاق نوميــابا يط علمــا أيــضحتــ  - ١٢  

املنظمـات الدوليـة يف   ثـل   م  معينة، كاليدونيا اجلديدة عضوا أو عضوا منتسبا يف منظمات دولية        

منطقـة احمليــط اهلادئ واألمم املتحـدة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة ومنظمـة            

 ؛ة هذه املنظماتالعمل الدولية، وفقا ألنظم

م املتحــدة إىل مــ انتبــاه األتوجيــه اتفقــوا علــى اتفــاق نوميــا مــوقعي أن تالحــظ  - ١٣  

  التقدم احملرز يف عملية التحرير؛

 بــأن الدولــة القائمــة بــاإلدارة وجهــت دعــوة، لــدى إنــشاء املؤســسات  ذكرتــ  - ١٤  

ــة      ــدان منطقـ ــن بلـ ــثلني عـ ــن ممـ ــألف مـ ــات تتـ ــة معلومـ ــدة، لبعثـ ــيط اهلـــ اجلديـ ــارة ادئ ل احملـ زيـ

 اجلديدة؛ كاليدونيا

ــدة وكــل مــن االحتــاد     تالحــظ   - ١٥   ــدونيا اجلدي ــني كالي ــروابط ب ــة ال مواصــلة تقوي

ــة     ــة األورويب يف جمــاالت مثــل التعــاون االقتــصادي والتجــاري والبيئ األورويب وصــندوق التنمي

  وتغري املناخ واخلدمات املالية؛

لقائمـــة بـــاإلدارة ملواصـــلة إحالـــة بـــاإلجراءات الـــيت اختـــذا الدولـــة اترحـــب   - ١٦  

ــادة      ــب املـ ــوب مبوجـ ــو املطلـ ــى النحـ ــام علـ ــني العـ ــات إىل األمـ ـــ (٧٣املعلومـ ــاق  ) هـ ــن ميثـ مـ

 املتحدة؛ األمم

  وتنويعـه  لتعزيز اقتصاد كاليدونيا اجلديـدة    املتخذة  التدابري  ميع  جب  أيضا ترحب  - ١٧  

اتفـــاقي  قـــا لـــروح   وتـــشجع علـــى اختـــاذ مزيـــد مـــن هـــذه التـــدابري وف      ،مجيـــع امليـــادين  يف

 ونوميا؛ ماتينيون

إلحـراز  من أمهية  اتفاقي ماتينيون ونوميا  يفطرافتوليه األ   مبا كذلكترحب    - ١٨  

ــة الــصحية يف والتوظيــفمزيــد مــن التقــدم يف جمــاالت اإلســكان    ــيم والرعاي   والتــدريب والتعل

 كاليدونيا اجلديدة؛

يف جمـاالت مثـل     ا إىل اإلقليم     املساعدة املالية املقدمة من حكومة فرنس      تالحظ  - ١٩  

  الصحة والتعليم ودفع مرتبات املوظفني العموميني ومتويل املشاريع اإلمنائية؛

ــة التابعــة موعــة الطليعــة     تالحــظ أيــضا   - ٢٠   ــة الفني ــيت قامــت ــا البعث ــارة ال الزي

 تـشرين   ١٨   إىل ١٤امليالنيزية املؤلفة من كبار املسؤولني إىل كاليدونيا اجلديـدة يف الفتـرة مـن               

، عمــال بالتوصــيات الــصادرة عــن مــؤمتر القمــة لقــادة جمموعــة الطليعــة     ٢٠١١نــوفمرب /الثــاين

 من أجـل رصـد اتفـاق نوميـا وتقييمـه سـنويا،       ٢٠١١مارس / آذار٣١امليالنيزية الذي عقد يف  
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 امليالنيزيـة   والزيارة الثانية اليت قامت ا البعثة الوزارية الرفيعة املستوى التابعـة موعـة الطليعـة              

  ؛٢٠١٢أغسطس / آب١٨ إىل ١٣يف الفترة من 

ــاك    ترحـــب  - ٢١   ــة الكانـ ــن خـــالل جبهـ ــشاركة، مـ ــاك املـ ــعب الكانـ ــلة شـ  مبواصـ

االشــتراكية للتحريــر الــوطين، يف مجيــع مــؤمترات القمــة لقــادة جمموعــة الطليعــة امليالنيزيــة منــذ   

  ؛١٩٩٠ عام حصوله على العضوية الكاملة يف جمموعة الطليعة امليالنيزية يف

ــاك   - مبــسامهة مركــز جــان  تنــوه  - ٢٢   ــة ثقافــة الكان ــاو الثقــايف يف محاي  مــاري جتيب

 األصلية يف كاليدونيا اجلديدة؛

كاليـدونيا  يف  املبادرات اإلجيابية الـيت ـدف إىل محايـة البيئـة الطبيعيـة              تالحظ    - ٢٣  

وارد البحرية داخـل املنطقـة      اليت ترمي إىل رسم خرائط للم     ” زونيكو“عملية  فيها   اجلديدة، مبا 

 تقييم تلك املوارد؛واالقتصادية لكاليدونيا اجلديدة 

مراقبـة منـاطق    يف جمال   بني أستراليا وفرنسا ونيوزيلندا     القائم  التعاون  ب ترحب  - ٢٤  

املتعاقبــة  القمــة اتمــؤمترأثنــاء انعقــاد صــيد األمســاك، وفقــا للرغبــات الــيت أعربــت عنــها فرنــسا 

  ؛ياوأوقيانوس لفرنسا

 بالصالت الوثيقة بني كاليدونيا اجلديدة وشعوب جنـوب احملـيط اهلـادئ             تنوه  - ٢٥  

 تلـك   توطيـد اإلقلـيم لتيـسري     سـلطات   وباإلجراءات اإلجيابية اليت تتخذها الـسلطات الفرنـسية و        

توقيع االتفاقية املتعلقة باستـضافة منـدويب كاليـدونيا اجلديـدة يف البعثـات      يف ذلك   الصالت، مبا 

 ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين٢٦ماســية والقنــصلية الفرنــسية يف منطقــة احملــيط اهلــادئ يف الدبلو

  ؛وتيسري إجراءات منح تأشرية اإلقامة ملدة قصرية ملواطين بلدان جنوب احمليط اهلادئ

مبــشاركة كاليــدونيا اجلديــدة، بــصفتها عــضوا منتــسبا، يف االجتمــاع  ترحــب   - ٢٦  

ــدى    ــادة منت ــاين واألربعــني لق ــذي عقــد   الث ــدا، يف  جــزر احملــيط اهلــادئ ال ــد، نيوزيلن يف أوكالن

يــزال يرغـب يف االنــضمام إىل املنتــدى   ، وتالحـظ أن اإلقلــيم ال ٢٠١١ســبتمرب / أيلـول ٨ و ٧

 كعضو كامل العضوية؛

إىل الزيارات الرفيعة املستوى اليت تواصل وفود من بلدان منطقـة احملـيط          تشري    - ٢٧  

 دونيا اجلديـدة والزيـارات الرفيعـة املـستوى الـيت تقـوم ـا وفـود مـن         اهلـادئ القيـام ـا إىل كاليـ    

 كاليدونيا اجلديدة إىل البلدان األعضاء يف منتدى جزر احمليط اهلادئ؛

 بـروح التعـاون الـيت تبـديها الـدول واألقـاليم األخـرى يف املنطقـة جتـاه              ترحب    - ٢٨  

 وزيـــادة مـــشاركتها يف الـــشؤون كاليـــدونيا اجلديـــدة وجتـــاه تطلعاـــا االقتـــصادية والـــسياسية 

  اإلقليمية والدولية؛
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 بتنظيم كاليدونيا اجلديدة دورة األلعاب الرياضـية ملنطقـة احملـيط            ترحب أيضا   - ٢٩  

 ٢٢ الـيت شـارك فيهـا        ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ١٠أغـسطس إىل    / آب ٢٧اهلادئ يف الفتـرة مـن       

  يمي؛بلدا من بلدان منطقة احمليط اهلادئ، مبا يعزز التكامل اإلقل

 باستضافة مهرجـان جمموعـة الطليعـة امليالنيزيـة الرابـع للفنـون              ترحب كذلك   - ٣٠  

 الـــذي نظمتـــه جبهـــة الكانـــاك ٢٠١٠ســـبتمرب / أيلـــول٢٤ إىل ١٢امليالنيزيـــة يف الفتـــرة مـــن 

  االشتراكية للتحرير الوطين وجمتمعات الكاناك احمللية وكاليدونيا اجلديدة؛

ــة اجل تقــرر  - ٣١   ــاق     أن تبقــي العملي ــع اتف ــدة، نتيجــة توقي ــدونيا اجلدي ــة يف كالي اري

   املستمر؛االستعراضنوميا، قيد 

 إىل اللجنة اخلاصة أن تواصـل دراسـة مـسألة إقلـيم كاليـدونيا اجلديـدة                 تطلب  - ٣٢  

ــا         ــة يف دورـ ــة العامـ ــك إىل اجلمعيـ ــن ذلـ ــرا عـ ــدم تقريـ ــذايت وأن تقـ ــاحلكم الـ ــع بـ ــري املتمتـ غـ

  .والستني الثامنة

  ٥٩ة اجللسة العام

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٨

  


