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  ٢٠١٣ مايو/أيار ١٧ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.56/Rev.1( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  تقرير مصري بولينيزيا الفرنسية  - ٦٧/٢٦٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 كـانون   ١٤املـؤرخ   ) ١٥ - د (١٥١٤ إىل ميثاق األمم املتحدة وإىل قرارهـا         تشري إذ  

 الذي يتضمن إعالن منح االستقالل للبلدان والـشعوب املـستعمرة وإىل            ١٩٦٠ ديسمرب/األول

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

 مـــن إعـــالن األمـــم املتحـــدة بـــشأن حقـــوق ٤ و ٣املـــادتني وإذ تأخـــذ يف اعتبارهـــا   

تــدى الــدائم املعــين بقــضايا املتعلقــتني بــاحلق يف تقريــر املــصري وتوصــية املن  )١(الــشعوب األصــلية

الشعوب األصلية يف دورته احلادية عـشرة بـشأن إعمـال حقـوق اإلنـسان األساسـية املنـصوص                   

  ،)٢(اإلعالن، وال سيما احلق يف تقرير املصري عليها يف

ــوإذ حتــيط علمــا   ــه قرار ال ب ــا الفرنــسية يف بابيــت مجالــذي اختذت ــة بولينيزي ــاهييت،عي  ، ت

 إدراج بولينيزيـا  إعـادة املتمثلـة يف  ذي عـربت فيـه عـن إرادـا     الو ٢٠١١أغسطس  /آب ١٨ يف

قائمة األمم املتحدة لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت وبالقرار الذي اختـذه جملـس     الفرنسية يف 

ــا الفرنــسية يف   وزراء ــران١٥حكومــة بولينيزي ــه / حزي إدراج  إىل إعــادة ودعــا فيــه ٢٠١١يوني

  ئمة،القا يفبولينيزيا الفرنسية 

ــوإذ ترحـــب   ــذقرار ال بـ ــذي اختـ ــات  هالـ ــاء دول أو حكومـ ــيط دولرؤسـ ــة احملـ  منطقـ

 الـذي عقـد  منطقـة احملـيط اهلـادئ    دول مـع   املعـين بالتعـاون  يف االجتماع اإلقليمي الثاين   اهلادئ

_______________ 

  .، املرفق٦١/٢٩٥القرار  )١(

)٢( E/2012/43 ٣٩، الفقرة.  
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 القاضــي بتأييــد إعــادة إدراج بولينيزيــا    ٢٠١١ســبتمرب  / أيلــول٢ و ١ يفنــادي، فيجــي،   يف

  ،مم املتحدة لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايتالفرنسية يف قائمة األ

الـذي   بالبيان الصادر عن االجتماع الثـاين موعـة القـادة البـولينيزيني          وإذ حتيط علما    

الــذي أكــدت فيــه اموعــة و ٢٠١٢أغــسطس / آب٢٥ يف ، جــزر كــوك،يف راروتونغــا عقــد

ــم   ــة األمـ ــا الفرنـــسية يف قائمـ ــادة إدراج بولينيزيـ ــة  تأييـــدها إلعـ ــاليم غـــري املتمتعـ  املتحـــدة لألقـ

  ،الذايت باحلكم

ــب   ــوإذ ترحـ ــذها قراراتال بـ ــيت اختـ ــه     الـ ــادئ يف اجتماعاتـ ــيط اهلـ ــزر احملـ ــدى جـ  منتـ

 ،لنـــداي نيوز، وأوكالنـــد٢٠٠٤أغـــسطس / آب٧ إىل ٥الفتـــرة مـــن أبيـــا يف  يف عقـــدت الـــيت

 ٢٨ يف الفتــــــرة مــــــن ، جــــــزر كــــــوك، وراروتونغــــــا٢٠١١ســــــبتمرب /أيلــــــول ٨ و ٧ يف

  القاضـــية بتأييــــد مبـــدأ حـــق شــــعب بولينيزيـــا الفرنــــسية يف    ٢٠١٢أغـــسطس  /آب ٣٠ إىل

  ،صريامل تقرير

 بالوثيقة اخلتامية للمـؤمتر الـسادس عـشر لرؤسـاء دول أو حكومـات      وإذ ترحب أيضا    
 ٢٠١٢أغـسطس  / آب٣١ إىل ٢٦ يف طهـران يف الفتـرة مـن        الذي عقـد   )٣(بلدان عدم االحنياز  

 وفقـا للفـصل   صرياملـ  للتـصرف لـشعب بولينيزيـا الفرنـسية يف تقريـر         اليت تؤكد احلق غري القابل    
  ،)١٥ - د (١٥١٤يثاق وقرار اجلمعية العامة املاحلادي عشر من 

ــشريوإذ    ــسية،  إىل  ت ــا الفرن ــسية يف أوقيانوســيا   بوصــفهاأن بولينيزي املــستوطنات الفرن
 إقليما من األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف قـرار اجلمعيـة العامـة           يف األصل سابقا، اعتربت   

 أن حكومـــة فرنـــسا وإذ تالحـــظ، ١٩٤٦ديـــسمرب / كـــانون األول١٤املـــؤرخ ) ١ - د (٦٦
  ،١٩٤٦بولينيزيا الفرنسية منذ عام ب تتعلقتقم بإحالة أية معلومات إضافية  مل

نيزيـا الفرنـسية يف تقريـر املـصري        احلق غـري القابـل للتـصرف لـشعب بولي          تؤكد  - ١  
 ١٥١٤واالستقالل، وفقا للفصل احلادي عشر من ميثاق األمم املتحدة وقـرار اجلمعيـة العامـة            

 بــاحلكم ةتمتعــاملغــري مــن األقــاليم ، وتقــر بــأن بولينيزيــا الفرنــسية مــا زالــت إقليمــا  )١٥ - د(
 ٧٣نـسا ملزمـة، مبوجـب املـادة         املنصوص عليـه يف امليثـاق، وتعلـن أن حكومـة فر            الذايت باملعىن 

ـــ( ــن) هـ ــا     مـ ــة املعلومـ ــيم، بإحالـ ــإدارة اإلقلـ ــة بـ ــة القائمـ ــا الدولـ ــاق، باعتبارهـ ــة امليثـ ت املتعلقـ
  الفرنسية؛ ببولينيزيا

 إىل اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان            تطلب  - ٢  
رنـسية يف دورـا املقبلـة وأن تقـدم تقريـرا            والشعوب املستعمرة أن تنظر يف مـسألة بولينيزيـا الف         

   إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة والستني؛عن ذلك
_______________ 

)٣( A/67/506-S/2012/752رفق األول، امل.  
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 إىل حكومــة فرنــسا، باعتبارهــا الدولــة املعنيــة القائمــة بــاإلدارة، أن       تطلــب  - ٣  

عمليـة  يف إرسـاء  إحراز تقـدم  بـ   التعجيـل تكثف حوارها مع بولينيزيا الفرنسية مـن أجـل تيـسري       

جـدول  و علـى أحكـام قـانون لتقريـر املـصري        يف إطارهـا  الة لتقريـر املـصري يـتم االتفـاق          نزيهة فع 

  .زمين لتنفيذه وأن تتعاون مع اللجنة اخلاصة يف تنفيذ هذا القرار

  ٨٢اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ مايو/ أيار١٧

  


