
A/RES/63/106األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة
Distr.: General
18 December 2008 

 الثالثة والستونالدورة
 من جدول األعمال٣٧البند

08-47713

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعماربناء[
 ])A/63/408()اللجنة الرابعة(

 
 مسألة كاليدونيا اجلديدة - ٦٣/١٠٦

 ،إن اجلمعية العامة 
 يف مسألة كاليدونيا اجلديدة،وقد نظرت 
ة مـن تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة الفصل املتعلق بكاليـدونيا اجلديـدوقد درست 

 ،)١(تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
 حق الشعوب يف تقرير املصري على النحو املكرس يف ميثاق األمـموإذ تؤكد من جديد 

 املتحدة،
ـــةوإذ تـــشيـر  ـــة العامـ ـــراري اجلمعيـ ـــى قـ ـــؤرخ)١٥ - د (١٥١٤ إلـ ـــون١٤املـ  كانـ

 ،١٩٦٠ديسمرب/ كانون األول١٥املؤرخ)١٥ - د (١٥٤١  و١٩٦٠ديسمرب/لاألو
ــيتوإذ تالحــظ  ــة ال ــدونياتتخــذها أمهيــة التــدابري اإلجيابي ــسية يف كالي ــسلطات الفرن  ال

 التنميـة الـسياسية واالقتـصاديةزيـز تعمـن أجـلاجلديدة، بالتعاون مع مجيـع قطاعـات الـسكان،
 يف جمال محاية البيئة واإلجراءات املتعلقة بتعاطياملتخذة التدابريهايواالجتماعية يف اإلقليم، مبا ف

 ،ا يئة إطار لتقدم اإلقليم سلميا حنو تقرير املصري،دفاملخدرات واالجتار 
ــ وإذ تالحــظ  ــسياق،ضاأي ــة امل، يف هــذا ال ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــة التنمي ــصف أمهي ةن
 التحضري لعملية تقريـر املـصرييفملعنية يف كاليدونيا اجلديدةاحلوار املستمر فيما بني األطراف او
كاليدونيا اجلديدة،ل
 تكثيف االتصاالت بني كاليدونيا اجلديدة والبلدان ااورة يفوإذ تالحظ مع االرتياح 

 منطقة جنوب احمليط اهلادئ،
_______________

.، الفرع باء، الفصل الثامن)A/63/23 (٢٣ والستون، امللحق رقمثالثةية العامة، الدورة الالوثائق الرمسية للجمع )١(
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ع ممثلـي توقيـمنـذ بالتطورات اهلامة الــيت حدثت يف كاليدونيـا اجلديدةترحب - ١ 
؛)٢(١٩٩٨مايو/ أيار٥كاليدونيا اجلديدة وحكومة فرنسا اتفاق نوميا املؤرخ

 يف إطـار، مجيع األطراف املعنية على مواصلة حوارهـا بـروح مـن التـآلفحتث - ٢ 
ه؛سر لصاحل شعب كاليدونيا اجلديدة بأ،اتفاق نوميا

خذ هوية الكانـاك يف األحكام ذات الصلة من اتفاق نوميا الرامية إىل أتالحظ - ٣ 
ترحب يف هذا السياسي واالجتماعي لكاليدونيا اجلديدة، والتنظيماالعتبار على نطاق أوسع يف

السياق باجلهود اليت جيري بذهلا للقيام على حنو مشترك بتصميم رموز هوية لإلقليم مثل االسـم
 ؛نوميا  اتفاقوالعلم والنشيد الوطين والشعار وأوراق النقد، على النحو املطلوب يف

ــا بتعتــرف - ٤  ــة،أحكــام اتفــاق نومي ــة احمللي املتعلقــة مبراقبــة اهلجــرة ومحايــة العمال
يـزال تزال مرتفعة فيما بني الكاناك وأن تعيني عمال املناجم األجانـب ال وتالحظ أن البطالة ال

مستمرا؛
دونياشواغل اليت أعربت عنها جمموعة من الشعوب األصـلية يف كاليـال تالحظ - ٥ 

اجلديدة بشأن نقص متثيلها يف اهليئات احلكومية واالجتماعية لإلقليم؛
 أنتـنص علـى إمكانيـةاألحكام ذات الصلة من اتفاق نوميا التـيب يط علماحت - ٦ 

املنظمات الدوليةثل م معينة،تصبح كاليدونيا اجلديدة عضوا أو عضوا منتسبا يف منظمات دولية
ادئ واألمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمـةفــي منطقـة احمليــط اهل

؛ة هذه اهليئاتالعمل الدولية، وفقا ألنظم
م املتحـدة إىلمـ انتبـاه األتوجيـه قد اتفقـوا علـى اتفاق نومياموقعي أن تالحظ - ٧ 

التقدم احملرز يف عملية التحرير؛
رة قـد وجهـت دعـوة، لـدى إنـشاء املؤسـسات بأن الدولة القائمة باإلداذكرت - ٨ 

اجلديــدة، إىل قيــام بعثــة معلومــات تتــألف مــن ممــثلني عــن بلــدان منطقــة احملــيط اهلــادئ بزيــارة
كاليدونيا اجلديدة؛

مواصــلة تقويــة الــروابط بــني كاليــدونيا اجلديــدة وكــل مــن االحتــادتالحــظ - ٩ 
تعاون االقتصادي والتجاري والبيئة وتغـرياألورويب وصندوق التنمية األورويب يف جماالت مثل ال

 املناخ واخلدمات املالية؛
بالدولة القائمة باإلدارة االستمرار يف إرسال املعلومات إىل األمـني العـام يب - ١٠ 

من ميثاق األمم املتحدة؛)هـ (٧٣على النحو املطلوب مبوجب املادة
_______________

)٢( A/AC.109/2114املرفق ،.
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ل علـى إجيـاد إطـار يكفـل تقـدم مجيع األطراف املعنيـة إىل مواصـلة العمـتدعو - ١١ 
 ملصري تكون فيها مجيع اخليارات مفتوحة وتصون حقـوق مجيـعاتقريرلاإلقليم سلميا حنو عملية

سكانلـأنبـ  القائـلبـدأامل وفقـا لـنص وروح اتفـاق نوميـا الـذي يقـوم علـى،سكانالـ قطاعات
 هم؛ار الطريقة اليت يتحكمون ا يف مصرييتاحلق يف اخكاليدونيا اجلديدة

 إىل اجلهـود الـيت تبـذهلا الـسلطات الفرنـسية لتـسوية مـسألةتشري مع االرتياح - ١٢ 
تسجيل الناخبني عن طريق اعتماد تعديالت للدستور الفرنسي، يف الكونغرس الفرنسي للربملان،

، تتيح لكاليدونيا اجلديدة أن تقصر األهلية للتصويت يف االقتراعات٢٠٠٧فرباير/شباط ١٩يف
  عنـد توقيـع اتفـاق نوميـا، ممـا١٩٩٨احمللية على النـاخبني املـسجلني يف القـوائم االنتخابيـة لعـام

 يكفل للسكان الكاناك متثيال قويا؛
 يف مجيع وتنويعهنيا اجلديدةلتعزيز اقتصاد كاليدواملتخذةالتدابريميعجبترحب - ١٣ 

ماتينيون ونوميا؛اتفاقي وتشجع على اختاذ مزيد من هذه التدابري وفقا لروح،امليادين
إلحـرازمـن أمهيـة اتفـاقي مـاتينيون ونوميـا يفطـراف توليه األا مبترحب أيضا - ١٤ 

ــدم يف جمــاالت اإلســكان ــن التق ــد م ــة الــوالتوظيــفمزي ــيم والرعاي ــدريب والتعل صحية يف والت
كاليدونيا اجلديدة؛

يف جمـاالت مثـل املساعدة املالية املقدمة من حكومة فرنـسا إىل اإلقلـيمتالحظ - ١٥ 
 الصحة والتعليم ودفع مرتبات املوظفني العموميني ومتويل املشاريع اإلمنائية؛

  مبـسامهة املركـز الثقـايف امليالنيـزي يف محايـة ثقافـة الكانـاك األصـلية يفتعترف - ١٦ 
كاليدونيا اجلديدة؛

كاليـدونيايفاملبـادرات اإلجيابيـة الـيت ـدف إىل محايـة البيئـة الطبيعيـةتالحظ - ١٧ 
اليت ترمي إىل رسم خـرائط للمـوارد البحريـة داخـل املنطقـة“زونيكو”عمليةمبا فيهااجلديدة،

تقييم تلك املوارد؛إىلاالقتصادية لكاليدونيا اجلديدة و
مراقبـةيف جمـالفيمـا بـني أسـتراليا وفرنـسا ونيوزيلنـداالقـائملتعاوناب ترحب - ١٨ 

 القمـة لفرنـسايمـؤمترأثناء انعقادمناطق صيد األمساك، وفقا للرغبات اليت أعربت عنها فرنسا
 ؛٢٠٠٦يونيه/ وحزيران٢٠٠٣يوليه/وأوقيانوسيا يف متوز

ــرف - ١٩  ــدة وشــعتعت ــدونيا اجلدي ــني كالي ــة ب ــصالت الوثيق ــوب احملــيط بال وب جن
 تلـكتوطيـداهلادئ، وباإلجراءات اإلجيابية اليت تتخـذها الـسلطات الفرنـسية واإلقليميـة لتيـسري

 ت مع البلدان األعضاء يف منتدى جزر احمليط اهلادئ؛عالقاالصالت، مبا يف ذلك توثيق ال
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، يف هـذا الـصدد، مبـشاركة كاليـدونيا اجلديـدة يف منتـدى جـزر احملـيطترحب - ٢٠ 
أكتــوبر/هلــادئ يف أعقــاب حــصوهلا علــى مركــز العــضو املنتــسب يف املنتــدى يف تــشرين األولا

 يف مؤمتر القمة السابع والثالثني للمنتدى؛٢٠٠٦
بالزيارات املتواصلة الرفيعـة املـستوى إىل كاليـدونيا اجلديـدة الـيت ترحب أيضا - ٢١ 

 الرفيعة املستوى اليت تقوم ا وفود منتقوم ا وفود من بلدان منطقة احمليط اهلادئ وبالزيارات
كاليدونيا اجلديدة إىل البلدان األعضاء يف منتدى جزر احمليط اهلادئ؛

 بروح التعاون اليت تبديها الـدول واألقـاليم األخـرى يف املنطقـةترحب كذلك - ٢٢ 
 الــشؤونجتــاه كاليــدونيا اجلديــدة وجتــاه تطلعاــا االقتــصادية والــسياسية وزيــادة مــشاركتها يف

اإلقليمية والدولية؛
إىل إقرار قادة منتدى جزر احمليط اهلادئ لتقرير اللجنة الوزارية للمنتـدى تشري - ٢٣ 

املعنية بكاليدونيا اجلديدة يف مؤمتر القمة السادس والـثالثني للمنتـدى الـذي عقـد يف بـابوا غينيـا
للجنـة الوزاريـة للمنتـدى بـدورها، وإىل استمرار قيام ا٢٠٠٥أكتوبر/اجلديدة يف تشرين األول

يف رصد التطورات يف اإلقليم ويف تشجيع توثيق املشاركة اإلقليمية؛
 أن تبقي العملية اجلارية يف كاليدونيا اجلديدة، نتيجة توقيع اتفاق نوميـا،تقرر - ٢٤ 

  املستمر؛االستعراضقيد
ح االســتقالل للبلــدان إىل اللجنــة اخلاصـة املعنيــة حبالــة تنفيـذ إعــالن مـنتطلـب - ٢٥ 

والشعوب املـستعمرة أن تواصـل النظـر يف مـسألة إقلـيم كاليـدونيا اجلديـدة غـري املتمتـع بـاحلكم
 .الذايت وأن تقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعة والستني تقريرا يف هذا الشأن

 ٦٤اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٥

 


