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 اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعـالن مـنح        
 االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

  
 مشروع قرار: بابوا غينيا اجلديدة وفيجي  

 
 مسألة كاليدونيا اجلديدة  

  
 ،إن اللجنة اخلاصة 

  يف مسألة كاليدونيا اجلديدة،وقد نظرت 

 يف ميثاق األمم املتحدة،س املكر حق الشعوب يف تقرير املصري وإذ تعيد تأكيد 

 كانــــون ١٤املــــؤرخ ) ١٥ -د  (١٥١٤ إلــــى قــــراري اجلمعيــــة العامــــة وإذ تشيـــر  
 ،١٩٦٠ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ ) ١٥ -د  (١٥٤١ و ١٩٦٠ديسمرب /األول

 أمهيــة التــدابري اإلجيابيــة الــيت تتبعهــا الســلطات الفرنســية يف كاليــدونيا        وإذ تالحــظ 
تشـجيع التنميـة السياسـية واالقتصـادية     من أجل لتعاون مع مجيع قطاعات السكان،    اجلديدة، با 

واالجتماعيــة يف ذلــك اإلقلــيم، مبــا يف ذلــك التــدابري املتبعــة يف جمــال محايــة البيئــة واإلجــراءات   
 املتعلقة بتعاطي املخدرات واالجتار هبا، بغية هتيئة إطار لتقدم اإلقليم سلميا حنو تقرير املصري،

 يف هذا السياق أمهية التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة العادلـة فضـال          ذ تالحظ أيضا  وإ 
عن احلوار املستمر فيما بـني األطـراف املعنيـة يف كاليـدونيا اجلديـدة يف التحضـري لعمليـة تقريـر                

 املصري يف كاليدونيا اجلديدة،

البلـدان اجملـاورة     تكثيف االتصاالت بني كاليدونيا اجلديدة و      وإذ تالحظ مع االرتياح    
 يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ،
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 بالتطورات اهلامـــة الــيت حدثت فــــي كاليدونيـــــا اجلديـدة علـى حنـو               ترحب - ١ 
/  أيـار  ٥ما جيسده توقيع ممثلي كاليـدونيا اجلديـدة وحكومـة فرنسـا علـى اتفـاق نوميـا املـؤرخ                     

 ؛)١(١٩٩٨مايو 
 شـعب كاليـدونيا اجلديـدة بأكملـه، علـى           مجيع األطراف املعنيـة، لصـاحل      حتث - ٢ 

 مواصلة حوارها يف إطار اتفاق نوميا بروح من التآلف؛

 األحكام ذات الصلة يف اتفاق نوميا الرامية إىل أخذ هوية الكانـاك يف              تالحظ - ٣ 
كاليـدونيا اجلديـدة،    يف  االعتبار على نطاق أوسع يف أوساط املنظمـات السياسـية واالجتماعيـة             

  اهلجرة ومحاية العمالة احمللية؛ضبطم االتفاق املتعلقة بأحكاكذلك و

 األحكام ذات الصلة فـي اتفاق نوميـا التــي تـنص علـى إمكانيـة           تالحظ أيضا  - ٤ 
أن تصبح كاليدونيا اجلديدة عضوا أو عضـوا منتسـبا يف منظمـات دوليـة معينـة مثـل املنظمـات                     

حــدة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم الدوليــة فــــي منطقـــة احمليــــط اهلــادئ، واألمــم املت
 والثقافة، ومنظمة العمل الدولية، وفقا ألنظمة هذه اهليئات؛

 أن املـوقعني علــى اتفـاق نوميـا قـد اتفقـوا علـى توجيــه انتبـاه                    تالحظ كذلك  - ٥ 
 األمــم املتحدة إىل التقدم احملرز يف عملية التحرير؛

ــدوني  ترحــب - ٦  ــارة كالي ــدعوة لزي ــة     بال ــة القائم ــها الدول ــيت وجهت ــدة، ال ا اجلدي
باإلدارة لدى إنشاء املؤسسات اجلديدة إىل بعثة معلومات تتألف مـن ممـثلني مـن بلـدان منطقـة               

 احمليط اهلادئ؛

املنصـوص عليهـا يف املـادة        إىل الدولة القائمة باإلدارة إحالة املعلومـات         تطلب - ٧ 
 إىل األمني العام؛ من امليثاق ٧٣

 مجيع األطراف املعنية إىل مواصلة العمـل علـى إجيـاد إطـار يكفـل تقـدم                  تدعو - ٨ 
اإلقليم سلميا حنو عملية تقرير للمصري، تكـون فيهـا مجيـع اخليـارات مفتوحـة وتصـون حقـوق                    

تفــاق وفقــا لــنص وروح اوخباصــة شــعب الكانــاك األصــلي، مجيــع ســكان كاليــدونيا اجلديــدة 
نوميا الذي يقوم على أساس مبدأ أن يكون لسـكان كاليـدونيا اجلديـدة حريـة اختيـار الطريقـة                    

 اليت يتحكمون هبا يف مقاديرهم؛

 بالتدابري اليت اختذت لتعزيز وتنويع اقتصاد كاليدونيا اجلديدة يف مجيـع            ترحب - ٩ 
 ي ماتينيون ونوميا؛امليادين وتشجع على اختاذ مزيد من هذه التدابري وفقا لروح اتفاق

__________ 
 )١( A/AC.109/2114املرفق ، . 
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 باألمهية اليت توليها أطراف اتفاقي ماتينيون ونوميا إلحراز مزيـد           أيضا ترحب - ١٠ 
من التقـدم يف جمـاالت اإلسـكان والعمالـة والتـدريب والتعلـيم والرعايـة الصـحية يف كاليـدونيا                     

 اجلديدة؛

ــوه - ١١  ــة    تن ــة ثقاف ــة امليالنيــزي يف محاي ــاك  مبســامهة مركــز الثقاف يف األصــلية الكان
 كاليدونيا اجلديدة؛

يف  باملبـــادرات اإلجيابيـــة الـــيت هتـــدف إىل محايـــة البيئـــة الطبيعيـــة علمـــا حتــيط  - ١٢ 
 الـيت ترمـي إىل رسـم خـرائط للمـوارد البحريـة              �زونيكـو �كاليدونيا اجلديدة، وخباصة عمليـة      

 داخل املنطقة االقتصادية لكاليدونيا اجلديدة وتقييم تلك املوارد؛

 بالصالت الوثيقة بني كاليدونيا اجلديدة وشعوب جنوب احمليط اهلـادئ،           تنوه - ١٣ 
تلـك  تيسـري زيـادة تطـوير       وباإلجراءات اإلجيابيـة الـيت تتخـذها السـلطات الفرنسـية واإلقليميـة ل             

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

د، حبصـول كاليـدونيا اجلديـدة علـى مركـز املراقـب يف              ، يف هذا الصـد    ترحب - ١٤ 
منتدى جزر احملـيط اهلـادئ، وبالزيـارات املتواصـلة الـيت تقـوم هبـا إىل كاليـدونيا اجلديـدة وفـود                      
رفيعة املستوى من بلدان منطقة احمليط اهلادئ وبالزيارات الرفيعة املستوى الـيت تقـوم هبـا وفـود                  

 األعضاء يف منتدى جزر احمليط اهلادئ؛من كاليدونيا اجلديدة إىل البلدان 
 بروح التعاون الـيت تبـديها الـدول واألقـاليم األخـرى يف املنطقـة                ترحب أيضا  - ١٥ 

جتاه كاليدونيا اجلديدة، ويف ما يتعلق بطموحاهتا االقتصادية والسياسية وتوسـيع مشـاركتها يف              
الوزاريـة ملنتـدى جـزر احملـيط        الشؤون اإلقليميـة والدوليـة واعتزامهـا استضـافة اجتمـاع اللجنـة              

 ؛٢٠٠٥اهلادئ لسنة 

 أن تبقي العملية اجلارية يف كاليدونيا اجلديدة نتيجة التوقيـع علـى اتفـاق               تقرر - ١٦ 
 نوميا قيد النظر املستمر؛

 أن تواصـل النظـر يف مسـألة إقلـيم كاليـدونيا اجلديـدة غـري املتمتـع              أيضـا  تقرر -١٧ 
 .تنيس هذا الشأن إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الباحلكم الذايت وأن تقدم تقريرا يف

 
 


