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ــة     ــة حبالـ ــة املعنيـ ــة اخلاصـ اللجنـ
ــالن  ــذ إع ــتقالل   تنفي ــنح االس م

        للبلدان والشعوب املستعمرة
  مشروع قرار مقدم من الرئيس    

    
  بولينيزيا الفرنسيةمسألة     

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 ،بولينيزيا الفرنسيةيف مسألة وقد نظرت   

لجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة         مـن تقريـر ال     بولينيزيا الفرنسية الفصل املتصل ب  وقد درست     
  ،)١(٢٠١٣تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام 

ــد و   ــد تأكي ــه يف       إذ تعي ــصوص علي ــى النحــو املن ــصري، عل ــر امل ــشعوب يف تقري  حــق ال
 ١٥١٤ األمم املتحدة، واملتفق مع مجيـع القـرارات املتـصلة باملوضـوع، مبـا فيهـا قراراهـا                  ميثاق

كــانون  ١٥املــؤرخ ) ١٥-د (١٥٤١ و ١٩٦٠ديــسمرب /ون األول كــان١٤املــؤرخ ) ١٥-د(
  ،١٩٦٠ديسمرب /األول

، املعنـون  ٢٠١٣مـايو  / أيـار ١٧، املـؤرخ  ٦٧/٢٦٥إىل قرار اجلمعية العامة إذ تشري   و  
احلـق غـري القابـل للتـصرف لـشعب بولينيزيـا            الذي أكـدت فيـه      ،  تقرير مصري بولينيزيا الفرنسية   

 ١٥١٤ هـا يثـاق وقرار املللفصل احلـادي عـشر مـن     لفرنسية يف تقرير املصري واالستقالل، وفقاا
بــأن بولينيزيــا الفرنــسية مــا زالــت إقليمــا غــري متمتــع بــاحلكم الــذايت بــاملعىن  وأقــرت ، )١٥-د(

__________ 

  ).A/68/23 (٢٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم   )١(  
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مــن ) هـــ (٧٣ أن حكومــة فرنــسا ملزمــة، مبوجــب املــادة تعلنــأعليــه يف امليثــاق، و املنــصوص
  الفرنسية؛ تبارها الدولة القائمة بإدارة اإلقليم، بإحالة املعلومات املتعلقة ببولينيزياباع امليثاق،

 ألن عددا مـن األقـاليم مـا زال غـري متمتـع بـاحلكم الـذايت رغـم          وإذ تعرب عن القلق     
  ،)٢( عاما على اعتماد إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرةثالثة ومخسنيمرور 

ــسلم   ــأوإذ ت ــليمة        ب ــارات س ــاليم خي ــصري األق ــر م ــارات املطروحــة لتقري ــع اخلي ن مجي
دامت تتفق مـع الرغبـات الـيت تعـرب عنـها الـشعوب املعنيـة حبريـة، علـى أسـاس كـل حالـة                           ما

 ١٥٤١ و) ١٥-د (١٥١٤حدة، وتتفق مع املبادئ احملـددة حتديـدا واضـحا يف القـرارين               على
  باملوضوع،وغريمها من قرارات اجلمعية املتصلة ) ١٥-د(

بأن اخلصائص املميزة لشعوب األقاليم وتطلعاهتـا تـستلزم اتبـاع ُنهـج             وإذ تسلم أيضا      
  مرنة وعملية ومبتكرة حيال خيارات تقرير املصري، على أساس كل حالة على حدة،

 التنفيـذ التـام والعاجـل إلعـالن     عـن كفالـة   مـسؤولية الدولـة القائمـة بـاإلدارة       يتعوإذ    
   بولينيزيا الفرنسية،خيصالشعوب املستعمرة يف ما  ولدانمنح االستقالل للب

أن مــن املهــم بالنــسبة للجنــة اخلاصــة، كــي تــتمكن مــن تعزيــز وإذ تــضع يف اعتبارهــا   
فهمها للمركز السياسي لشعوب األقاليم ومن االضطالع بواليتها بـشكل فعـال، علـى أسـاس                

دارة علـى رغبـات شـعوب هـذه         كل حالة على حدة، أن تطّلع عـن طريـق الدولـة القائمـة بـاإل               
ــها       ــشأن مــن مــصادر مناســبة أخــرى، من ــاليم وتطلعاهتــا، وأن تتلقــى معلومــات يف هــذا ال األق

  األقاليم، ممثلو
ضخامة اآلثار الصحية والبيئية للتجارب النووية اليت أجرهتا الدولة القائمـة    ب وإذ تسلم   

مـن قلـق إزاء    اإلقلـيم  مبـا يـساور    ككـذل  تـسلم باإلدارة يف اإلقليم على مدار ثالثني عامـا، وإذ          
ســيما األطفــال  ، والتهموصــح يــاة الــسكانحل بالنــسبة األنــشطة تلــك املترتبــة علــى العواقــب

  بيئة يف املنطقة،حالة الوالفئات الضعيفة، فضال عن 
بضرورة أن تكفـل اللجنـة اخلاصـة قيـام هيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة          وإذ تسلم أيضا      

لتوعيـة العامـة تـستهدف مـساعدة شـعوب األقـاليم علـى حتـسني فهمهـا                  على حنو نشط حبملة ل    
  خليارات تقرير املصري،

__________ 

 ).١٥-د (١٥١٤القرار   )٢(  
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 يف احلــق غــري القابــل للتــصرف لــشعب بولينيزيــا الفرنــسية تؤكــد مــن جديــد   - ١  
املتـضمن إعـالن   ) ١٥-د (١٥١٤ألمم املتحدة وقرار اجلمعية العامة تقرير املصري، وفقا مليثاق ا 

  منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛
 نفسه هو يف هناية املطـاف       شعب بولينيزيا الفرنسية  أن  تؤكد من جديد أيضا       - ٢  

ــاق       ــام امليثـ ــا ألحكـ ــة، وفقـ ــستقبل حبريـ ــسياسي يف املـ ــزه الـ ــدد مركـ ــق يف أن حيـ ــاحب احلـ صـ
ة ولإلعـالن وقـرارات اجلمعيــة العامـة املتـصلة باملوضــوع، وتـدعو، يف هـذا الــصدد،       الـصل  ذات

الدولــة القائمــة بــاإلدارة إىل القيــام، بالتعــاون مــع حكومــة اإلقلــيم واهليئــات املعنيــة يف منظومــة  
ــا األمــم املتحــدة، بإعــداد بــرامج تثقيــف سياســي لألقلــيم هبــدف زيــادة توعيــة      شــعب بولينيزي

 تقرير املـصري طبقـا للخيـارات املـشروعة املتعلقـة بـاملركز الـسياسي واملـستندة                   حبقه يف  الفرنسية
والقـرارات واملقـررات األخـرى    ) ١٥-د (١٥٤١إىل املبادئ احملددة بوضوح يف قـرار اجلمعيـة     

  املتخذة يف هذا الصدد؛
 بالــدول القائمــة بــاإلدارة أن تــشارك يف أعمــال اللجنــة اخلاصــة وأن       هتيــب  - ٣  

مـن امليثـاق، واإلعـالن، ومـن        ) هــ  (٧٣ا تعاونا كامال من أجل تنفيذ أحكام املادة         تتعاون معه 
مــن امليثــاق، بــاجلهود ) ب (٧٣أجــل إخطــار اللجنــة اخلاصــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ أحكــام املــادة 

، وتشجع الـدول القائمـة بـاإلدارة علـى          بولينيزيا الفرنسية الرامية إىل النهوض باحلكم الذايت يف       
  د البعثات الزائرة والبعثات اخلاصة إىل اإلقليم؛تيسري إيفا
مع بولينيزيا الفرنسية من أجل تيـسري        كومة فرنسا أن تكثف حوارها    حب هتيب  - ٤  

 املـصري، يـتم االتفـاق يف إطارهـا علـى      عملية نزيهة وفعالـة لتقريـر  إرساء إحراز تقدم سريع حنو    
  نفيذه؛لت جدول زمينو لتقرير املصري الشروط املتعلقة بإجراء

ملتخصـصة املعنيـة    وكـاالت ا  ال، بالتعـاون مـع       أن يقـوم    إىل األمـني العـام     تطلب  - ٥  
اإليكولوجيــة والــصحية وغريهــا مــن و يــةألمــم املتحــدة، بإعــداد تقريــر عــن اآلثــار البيئالتابعــة ل

  ثالثني عاما؛ على مدار فترة اليف اإلقليماليت أجريت لتجارب النووية اآلثار النامجة عن ا
 إىل اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان                  تطلب  - ٦  
غـري املتمتـع بـاحلكم     بولينيزيـا الفرنـسية    إقلـيم نظـر يف مـسألة  واصـل ال املستعمرة أن ت والشعوب

يف هـــذا الـــشأن إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا  يف دورهتـــا املقبلـــة، وأن تقـــدم تقريـــراالـــذايت 
  .والستني التاسعة

  


	اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
	مشروع قرار مقدم من الرئيس

	مسألة بولينيزيا الفرنسية
	إن الجمعية العامة،
	وقد نظرت في مسألة بولينيزيا الفرنسية،
	وقد درست الفصل المتصل ببولينيزيا الفرنسية من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2013()،
	وإذ تعيد تأكيد حق الشعوب في تقرير المصير، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والمتفق مع جميع القرارات المتصلة بالموضوع، بما فيها قراراها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د-15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960،
	وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 67/265، المؤرخ 17 أيار/مايو 2013، المعنون تقرير مصير بولينيزيا الفرنسية، الذي أكدت فيه الحق غير القابل للتصرف لشعب بولينيزيا الفرنسية في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للفصل الحادي عشر من الميثاق وقرارها 1514 (د-15)، وأقرت بأن بولينيزيا الفرنسية ما زالت إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى المنصوص عليه في الميثاق، وأعلنت أن حكومة فرنسا ملزمة، بموجب المادة 73 (هـ) من الميثاق، باعتبارها الدولة القائمة بإدارة الإقليم، بإحالة المعلومات المتعلقة ببولينيزيا الفرنسية؛
	وإذ تعرب عن القلق لأن عددا من الأقاليم ما زال غير متمتع بالحكم الذاتي رغم مرور ثلاثة وخمسين عاما على اعتماد إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة()،
	وإذ تسلم بأن جميع الخيارات المطروحة لتقرير مصير الأقاليم خيارات سليمة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية، على أساس كل حالة على حدة، وتتفق مع المبادئ المحددة تحديدا واضحا في القرارين 1514 (د-15) و 1541 (د-15) وغيرهما من قرارات الجمعية المتصلة بالموضوع،
	وإذ تسلم أيضا بأن الخصائص المميزة لشعوب الأقاليم وتطلعاتها تستلزم اتباع نُهج مرنة وعملية ومبتكرة حيال خيارات تقرير المصير، على أساس كل حالة على حدة،
	وإذ تعي مسؤولية الدولة القائمة بالإدارة عن كفالة التنفيذ التام والعاجل لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في ما يخص بولينيزيا الفرنسية،
	وإذ تضع في اعتبارها أن من المهم بالنسبة للجنة الخاصة، كي تتمكن من تعزيز فهمها للمركز السياسي لشعوب الأقاليم ومن الاضطلاع بولايتها بشكل فعال، على أساس كل حالة على حدة، أن تطّلع عن طريق الدولة القائمة بالإدارة على رغبات شعوب هذه الأقاليم وتطلعاتها، وأن تتلقى معلومات في هذا الشأن من مصادر مناسبة أخرى، منها ممثلو الأقاليم،
	وإذ تسلم بضخامة الآثار الصحية والبيئية للتجارب النووية التي أجرتها الدولة القائمة بالإدارة في الإقليم على مدار ثلاثين عاما، وإذ تسلم كذلك بما يساور الإقليم من قلق إزاء العواقب المترتبة على تلك الأنشطة بالنسبة لحياة السكان وصحتهم، ولا سيما الأطفال والفئات الضعيفة، فضلا عن حالة البيئة في المنطقة،
	وإذ تسلم أيضا بضرورة أن تكفل اللجنة الخاصة قيام هيئات الأمم المتحدة المعنية على نحو نشط بحملة للتوعية العامة تستهدف مساعدة شعوب الأقاليم على تحسين فهمها لخيارات تقرير المصير،
	1 - تؤكد من جديد الحق غير القابل للتصرف لشعب بولينيزيا الفرنسية في تقرير المصير، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
	2 - تؤكد من جديد أيضا أن شعب بولينيزيا الفرنسية نفسه هو في نهاية المطاف صاحب الحق في أن يحدد مركزه السياسي في المستقبل بحرية، وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة وللإعلان وقرارات الجمعية العامة المتصلة بالموضوع، وتدعو، في هذا الصدد، الدولة القائمة بالإدارة إلى القيام، بالتعاون مع حكومة الإقليم والهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، بإعداد برامج تثقيف سياسي للأقليم بهدف زيادة توعية شعب بولينيزيا الفرنسية بحقه في تقرير المصير طبقا للخيارات المشروعة المتعلقة بالمركز السياسي والمستندة إلى المبادئ المحددة بوضوح في قرار الجمعية 1541 (د-15) والقرارات والمقررات الأخرى المتخذة في هذا الصدد؛
	3 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تشارك في أعمال اللجنة الخاصة وأن تتعاون معها تعاونا كاملا من أجل تنفيذ أحكام المادة ٧٣ (هـ) من الميثاق، والإعلان، ومن أجل إخطار اللجنة الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المادة 73 (ب) من الميثاق، بالجهود الرامية إلى النهوض بالحكم الذاتي في بولينيزيا الفرنسية، وتشجع الدول القائمة بالإدارة على تيسير إيفاد البعثات الزائرة والبعثات الخاصة إلى الإقليم؛
	4 - تهيب بحكومة فرنسا أن تكثف حوارها مع بولينيزيا الفرنسية من أجل تيسير إحراز تقدم سريع نحو إرساء عملية نزيهة وفعالة لتقرير المصير، يتم الاتفاق في إطارها على الشروط المتعلقة بإجراء لتقرير المصير وجدول زمني لتنفيذه؛
	5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع الوكالات المتخصصة المعنية التابعة للأمم المتحدة، بإعداد تقرير عن الآثار البيئية والإيكولوجية والصحية وغيرها من الآثار الناجمة عن التجارب النووية التي أجريت في الإقليم على مدار فترة الثلاثين عاما؛
	6 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في مسألة إقليم بولينيزيا الفرنسية غير المتمتع بالحكم الذاتي في دورتها المقبلة، وأن تقدم تقريرا في هذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين.

