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اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيـ
إعـ م مــن االســتل ل للدلــدام
والشعوب املستعمرة
بابوا غينيا اجلديدة وسرياليوم وفيجي :مشروع قرار

مسألة كاليدونيا اجلديدة
إن اجلمعية العامة،
وقد نظرت يف مسألة كاليدونيا اجلديدة،
وقد درست الفصل املتعلق بكاليدونيا اجلديدة من تلريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة
تنفي إع م من االستل ل للدلدام والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خ ل عام ،)1(2015
وإذ تؤكد من دددند حـق الشـعوب يف تلريـر املصـري علـح النحـو املكـرا يف مي ـا
األمم املتحدة،
وإذ تشننر إىل قراريهــا ( 1514د )15-املـــخر  14كانـــوم األوليديســم 1960
و ( 1541د )15-املخر  15كانوم األوليديسم ،1960
وإذ تالح ن أمهيــة التــدابري ايةابيــة ال ـ تتل ـ ا الســل ا الفرنســية يف كاليــدونيا
اجلديدة ،بالتعاوم مع مجيع ق اعا السـكام ،مـن أ ـل تع يـ التنميـة السياسـية واالقتصـادية
واال تماعية العادلة يف ايقليم ،مبا فيها التدابري املتل ة يف جمال محاية الديئة ،هبـد ييئـة إرـار
لتلدم ايقليم سلميا حنو تلرير املصري،

__________
* أعيد إصدار ا ألسداب فنية يف  26ح يرامييونيه .2015

( )1الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة السبعون ،امللحق رقم  ،)A/70/23( 23الفصل التاسع.
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وإذ تالح ن ضد ننا ،يف ـ ا الســيا  ،أمهيــة املــوار املســتمر بــن األرــرا
كاليدونيا اجلديدة يف التحضري لعملية تلرير املصري لكاليدونيا اجلديدة،

املعنيــة يف

وإذ تشر إىل تلريـر امللـرر اخلـامل املعـو حبلـو الشـعوب األصـلية عـن حالـة ـع
الكاناك يف كاليدونيا اجلديـدة امللـدم إىل جملـق حلـو اينسـام يف دورتـه ال امنـة عشـرة الـ
()2
علــد يف الفتــرة مــن  12إىل  30أيلوليســدتم ويف  21تشــرين األوليأكتــوبر ، 2011
عل ال يارة ال قام هبا إىل ايقليم يف داطيف اير ،2011
وإذ تالح مع االرتياح تك يف االتصاال بن كاليدونيا اجلديدة والدلـدام ااـاورة
يف من لــة نــوب ااــيئ اهلــاد  ،بوســا ل تشــمل استضــافة منــدول كاليــدونيا اجلديــدة يف
الدع ا الدبلوماسية واللنصلية الفرنسية يف املن لة،
وإذ تشر إىل االستنتا ا ال خلص إليها مـخرر اللمـة التاسـع عشـر للـادة جمموعـة
رأا املربة املي ني ية حتـ الر اسـة االسـته لية التار يـة جلدهـة الكانـاك اال ـتراكية للتحريـر
الورو يف كاليدونيا اجلديدة املعلود يف نوميا ،بتاريخ  20ح يرامييونيـه  ،2013مبـا يف للـ
إع م قادة ااموعة ال ي أعاد تأكيد االلت ام اللوي بتلرير مصـري كاليـدونيا اجلديـدة والـدعم
الشديد له ،بوسا ل منها تلدمي املساعدة التلنية ،وفلا ملي ا األمم املتحدة واتفا نوميا(،)3
وإذ ترحب بتدادل الرسا ل بن إدارة الشخوم السياسـية التابعـة لامانـة العامـة وأمانـة
جمموعة رأا املربة املي ني ية بشأم تدادل املعلوما املتعللة بكاليدونيا اجلديدة،
وإذ ت ع يف اعتبارها أم كاليدونيا اجلديدة قـد دخلـ أ ـم مرحلـة يف عمليـة اتفـا
نوميا ،و ي فترة تت ل مواصلة األمم املتحـدة لرصـد الو ـع يف ايقلـيم عـن ك ـ ملسـاعدة
ع كاليدونيا اجلديدة علح ممارسة حلـه يف تلريـر املصـري وفلـا لا ـدا ااـددة يف املي ـا
وإع م من االستل ل للدلدام والشعوب املستعمرة،
وإذ ترحننب مبي ـــا ـــع الكانـــاك ،اللاعــدة املشـــتركة لللـــيم واملدـــاد األساســـية
ملضارة الكاناك ،ال ي أعلن عنـه يف نيسـاميأبريل  2014السـل ا العرفيـة وكدـار اعمـا
اللدا ــل وال عمــا ور ســا جمــالق امللارعــا  ،ور ســا جم ـالق اعمــا العشــا ر ،باعتدــار م
األمنا التلليدين الوحيدين لشع الكاناك يف كاليدونيا اجلديدة،
__________
( ،A/HRC/18/35/Add.6 )2املرفق.

( ،A/AC.109/2114 )3املرفق.
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وإذ ترحننب ضد ننا بإيفــاد بع ــة اا ــرة تابعــة لامــم املتحــدة إىل كاليــدونيا اجلديــدة يف
آلاريمارا ،2014
وإذ تشر إىل الديام ال ي أدىل به ر يق الدع ة ال ا رة،
وقد نظرت يف تلرير بع ة األمم املتحدة ال ا رة املوفدة إىل كاليدونيا اجلديدة(،)4
وإذ ترحب بتعاوم الدولة ا للا مـة بـايدارة فيمـا يتعلـق بعمـل اللجنـة اخلاصـة املتعللـة
بكاليدونيا اجلديدة ،واستعداد ا ييفاد الدع ة ال ا رة ،يف عام  ،2014وموافلتها علح لل ،
و إذ حتيط علما بالديام ال ي أدىل به مم ل الدولة اللا مة بايدارة،
وإذ تقننر بنجــاك كاليــدونيا اجلديــدة يف إ ــرا انتلابــا الدلــديا وامللارعــا يف
أياريمايو ،2014
وإذ حتنننيط علمنننا باملعلومـــا امللدمـــة إىل املللــتن الدراســـيتن ايقليميــتن ملـــن ل
الدحــر الكــاريو وااــيئ اهلــاد بشــأم تنفي ـ العلــد الــدوث ال الــا لللضــا علــح االســتعمار،
املعلــودة أوالمهــا يف مانــاغوا ،يف الفتــرة مــن  19إىل  21أياريمــايو  2015وال انيــة يف نــادي،
فيجــي ،يف الفتــرة مــن  21إىل  23أياريمــايو  2014بشــأم املالــة يف ايقلــيم ،مبــا يف للــ
املسا ل املتصلة بانتلابا عام ،2014
وإذ تنندر التحــديا ال ـ وا ه ـ العمليــة االنتلابيــة يف امللارعــا لعــام ،2014
وال ســيما فيمــا يتعلــق بعمــل اللجــام ايداريــة اخلاصــة يف جمــال اســتكمال اللــوا م االنتلابيــة
اخلاصــة ،وعــدم و ــود اللــوا م االنتلابيــة التكميليــة مــن عــام  1998وعــدم تــوفر اللــوا م
االنتلابيـــة العامـــة الســـابلة لعـــام  ،2014إ ـــافة إىل آهار ـــا ااتملـــة علـــح االســـتفتا علـــح
تلرير املصري،
 - 1تعيد تأكيد موافقتها علح الفصل املتعلق بكاليدونيا اجلديدة من تلرير اللجنـة
اخلاصــة املعنيــة حبالــة تنفيـ إعـ م مــن االســتل ل للدلــدام والشــعوب املســتعمرة عــن أعماهلــا
خ ل عام )1(2014؛
 - 2تكرر تأكيد تأديدها لتلرير بع ة األمم املتحـدة ال ا ـرة إىل كاليـدونيا اجلديـدة
ال أوفد يف عام  )4(2014ومل حاا الدع ة ال ا رة واستنتا ايا وتوصيايا امللترحة؛
__________
(.A/AC.109/2014/20/Rev.1 )4
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 - 3تعننرع ع ن تقننددرها للدولــة اللا مــة بــايدارة وحكومــة كاليــدونيا اجلديــدة
للتعاوم الوهيق واملساعدة امللدمة إىل الدع ة ال ا رة؛
 - 4تالح ن الشــواغل ال ـ أعــرب عنــها بشــأم التحــديا ال ـ وا هتــها عمليــة
انتلابا امللارعا فيما يتعلق باستمرار تداين تفسريا األحكام االنتلابية التلييدية وعمليـة
ال عن يف تسجيل الناخدن ،وتشجع الدولة اللا مـة بـايدارة و ـع كاليـدونيا اجلديـدة علـح
أم يعاجلا وديا وبصورة سلمية واغل مجيـع أصـحاب املصـلحة يف إرـار اللـوانن لا الصـلة
اللا مـــة يف ايقلـــيم ويف فرنســـا وللـ ـ أيضـــا يف إرـــار احتـ ـرام روك ونـــص اتفـــا نوميـــا
والتمس به؛
 - 5تعرع ع رضدها أم التدابري امل مة ي را املشاورا امللدلة بشـأم املصـول
علح السيادة الكاملة ،مبا يف لل و ع قوا م انتلابية عادلة ون يهة ولا مصـداقية و ـفافة،
علــح النحــو املنصــومل عليــه يف اتفــا نوميــا ،ــي أمــور أساســية لتلريــر املصــري بصــورة حــرة
ون يهة وحليلية مبا يتسق مع مي ا األمم املتحدة ومداد ها وممارسايا؛
 - 6ترحب يف ا الصدد بـاملوار املسـتمر بـن األرـرا يف إرـار جلنـة املـوقعن
علح اتفا نوميـا لو ـع معـايري ي ـرا عمليـة حاقـة لتلريـر املصـري ،مبـا يشـمل و ـع قـوا م
انتلابية ،كما و منصومل عليه يف االتفا ؛
 - 7حتيط علما بنتـا اال تمـاع ال ـاش عشـر للجنـة املـوقعن علـح اتفـا نوميـا،
املعلود يف  3تشرين األوليأكتوبر  ،2014ال تضمن  ،يف مجلة أمـور ،التأكيـد علـح التـ ام
الدولة اللا مة بايدارة بتمكن ع كاليدونيا اجلديدة من تلرير و عه املستلدلي مـن خـ ل
عملية تلرير مصري ن يهة ولا مصداقية ودميلرارية و فافة تتما ح مع االتفا ؛
 - 8تالح مع االهتمنا علـد اال تمـاع االسـت نا ي للجنـة املـوقعن علـح اتفـا
نوميــا يف بــاريق يف  5ح يرامييونيــه  2015بشــأم عمليــة تلريــر مصــري كاليــدونيا اجلديــدة،
مبا يف لل علح و ه اخلصومل اللوا م االنتلابية ل ستفتا واملسا ل املتصلة به؛
 - 9تنندعو فرنســا ،الدولــة اللا مــة بــايدارة ،يف ــو م حاــا الدع ــة ال ا ــرة
واستنتا ايا وتوصيايا امللترحة ،إىل النار يف و ـع برنـام ت ليفـي يعـ م ـع كاليـدونيا
اجلديدة بشأم رديعة تلرير املصري حـ يكـوم مسـتعدا بشـكل أفضـل الاـال قـرار بشـأم ـ
املسألة مستلد  ،وت ل إىل اللجنة اخلاصة توفري كل املساعدة املتاحة يف لل الصدد؛
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 - 10تزكي م حاا الدع ة ال ا رة واستنتا ايا وتوصيايا امللترحة لنار حكومـة
فرنسـا ،بوصـفها الدولــة اللا مـة بــايدارة ،وحكومـة كاليــدونيا اجلديـدة ،كــي تتلـ ا اي ــرا
امل م بشأهنا؛
 - 11حتث مجيع األررا املعنية ،التماسا ملصـلحة ـع كاليـدونيا اجلديـدة ،ويف
إرار اتفا نوميا ،علح االستمرار يف حوار ا ،بروك من التـللف واالحتـرام املتدـادل مـن أ ـل
مواصلة العمل لتهيئة إرار يكفل تلدم ايقليم سلميا حنو عملية لتلرير املصري تكوم فيهـا مجيـع
اخليارا مفتوحة وتصوم حلو مجيع ق اعا السكام ،علح أساا مددأ أم تكـوم لسـكام
كاليدونيا اجلديدة حرية اختيار رريلة تلرير مصري م؛
 - 12تعيننند تأكيننند قراريهـــا 69ي 97املـــخر  5كـــانوم األوليديســـم 2014
و 68ي 87املخر  11كانوم األوليديسم  2013الل ين أعاد فيهما اجلمعيـة العامـة ،يف
مجلة أمور ،تأكيد أنه ما دام اجلمعية نفسها مل تلـرر أم إقليمـا مـا مـن األقـاليم غـري املتمتعـة
باملكم ال ايت قد حلق املكم ال ايت بالكامـل وفلـا ألحكـام الفصـل املـادي عشـر مـن مي ـا
األمم املتحدة ،فإم علـح الدولـة املعنيـة اللا مـة بـايدارة أم تواصـل إرسـال املعلومـا املتعللـة
هب ا ايقليم مبلتضح املادة  ( 73ـ) من املي ا ؛
 - 13ترحننب بــاي را ا الــ اا ـ يا الدولــة اللا مــة بــايدارة ملواصــلة إرســال
املعلوما إىل األمن العام علح النحو امل لـوب مبو ـ املـادة  ( 73ــ) مـن املي ـا  ،ال سـيما
الوهيلة املخرخة  8داطيف اير  2015بشأم آخر الت ورا يف كاليدونيا اجلديدة؛
 - 14تالح أم ع الكاناك ال ي ال يساور الللق إاا نلـص ر يلـه يف اهلياكـل
املكومية واال تماعية لإلقليم وتدفلا اهلجرة املتواصلة وأهر التعدين يف الديئة؛
 - 15تن ي علــح برنــام ”أرــر املســتلدل“ ،وتشــجع علــح مواصــلة تع يـ تــدري
ايداريــن الرفيعــي املســتو يف الل ــاعن العــام واخلــامل يف ايقلــيم وبنــا قــدرايم ،ال ســيما
بالنار إىل النلل اجلاري للسل ا من حكومة فرنسا إىل كاليدونيا اجلديـدة ،مـع ـمام نلـل
السل ا نل يتسق مع اتفا نوميا؛
 - 16تشننر إىل امل حاــا والتوصــيا الــواردة يف تلريــر امللــرر اخلــامل املعــو
حبلو الشعوب األصلية بشـأم حالـة ـع كانـاك يف كاليـدونيا اجلديـدة( ،)2الـ أبـدي يف
و املعايري الدولية لا الصلة ،من أ ل املساعدة يف اجلهود اجلارية للنـهو حبلـو ـع
الكاناك يف سيا تنفي اتفا نوميا وعملية إهنا االستعمار ال تدعمها األمم املتحدة؛
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 - 17ترحب بتع ي مدـادرا إعـادة التـواام االقتصـادي واال تمـاعي الـ ااـ يا
الدولة اللا مة بايدارة ،وحتا علح مواصـلتها يف مجيـع املنـارق وااتمعـا االيـة يف ايقلـيم،
ال سيما من أ ل رفا السكام الكاناك األصلين؛
 - 18تشجع الدولة اللا مة بايدارة ،علح أم تضمن وتع ا ،بالتعـاوم مـع حكومـة
كاليد ونيا اجلديدة ،تأكيـدا و ـمانا حـق ـع ايقلـيم غـري اللابـل للتصـر يف امـت ك
مــوارد ال ديعيــة وإمكانيــة وصــوله إليهــا واســتعماله وإدارتــه هلــا ،مبــا يف للـ حلــو امللكيــة
من أ ل تنميته يف املستلدل؛
 - 19تشننر إىل األحكــام لا الصــلة مــن اتفــا نوميــا التـــي تــنص علــح إمكانيــة
أم تصــد كاليــدونيا اجلديــدة عضــوا أو عضــوا منتســدا يف منامــا دوليــة معينــة ،وت ح ـ
مواصـــلة تلويـــة الـــروابئ بـــن كاليـــدونيا اجلديـــدة وكـــل مـــن االحتـــاد األورول وصـــندو
التنمية األورول؛
 - 20ترحنننب بانضـــمام دهـــة الكانـــاك اال ـــتراكية للتحريـــر الـــورو إىل ر اســـة
جمموعة رأا املربـة امل ي ني يـة ،واستضـافة ا تماعـا مسـخوث وقـادة ااموعـة للمـرة األوىل
يف كاليــــدونيا اجلديــــدة يف ح يرامييونيــــه  ،2013واالكتمــــال النــــا لفتــــرة الر اســــة يف
ح يرامييونيه  ،2015وافتتاك وحدة جلدهة الكاناك اال تراكية للتحرير الـورو يف ملـر أمانـة
ااموعة يف بور في  ،يف داطيف اير 2013؛
 - 21تنننو مبســامهة مرك ـ
األصلية يف كاليدونيا اجلديدة؛

ــام  -مــاري بيدــاو ال لــايف يف محايــة هلافــة الكانــاك

 - 22ترحب بـروك التعـاوم الـ تدـديها الـدول واألقـاليم األخـر يف املن لـة بـا
كاليـــدونيا اجلديـــدة وبـــا ت لعايـــا االقتصـــادية والسياســـية وايـــادة مشـــاركتها يف الشـــخوم
ايقليمية والدولية؛
 - 23حتننيط علمننا باملعلومــا ال ـ تدادهلــا املشــاركوم مــن كاليــدونيا اجلديــدة يف
املللــتن الدراســيتن ايقليميــتن ملــن ل الدحــر الكــاريو وااــيئ اهلــاد بشــأم تنفي ـ العلــد
الــدوث ال الــا لللضــا علــح االســتعمار ،املعلــودة أوالمهــا يف مانــاغوا ،يف الفتــرة مــن  19إىل
 21أياريمــايو  2015وال انيــة يف مدينــة نــادي يف الفتــرة مــن  21إىل  23أياريمــايو ،2014
مبــا يف لل ـ مــا يتعلــق بليــاا التلــدم ااــرا يف ااــاال اال تماعيــة واالقتصــادية والسياســية
والديئية ،وب ل ما يل م من هود أك ـر تركيـ ا ،ال سـيما فيمـا يتعلـق مبدـادرا إعـادة التـواام
والشواغل املتعللة باللوا م االنتلابية ،من أ ل املنفعة املتدادلـة املشـتركة ال ويلـة األمـد جلميـع
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سكام كاليدونيا اجلديـدة ،وحتـا الدولـة اللا مـة بـايدارة وحكومـة كاليـدونيا اجلديـدة علـح
املسا ل؛
إي اال تمام امل م ملعاجلة
 - 24ترحننب بــاي را الســلمي النتلابــا امللارعــا يف كاليــدونيا اجلديــدة يف
 11أياريمايو  2014واالنتلابا الدلدية ال سدلتها ،وما أعلـ للـ مـن هـود لتشـكيل
حكومــة ديــدة لكاليــدونيا اجلديــدة ،وتشــجع املشــاركة الدنــا ة جلميــع أصــحاب املصــلحة يف
مواصلة تنمية كاليدونيا اجلديدة من أ ل اجلميع ،مبا يف للـ عـن رريـق احتـرام اتفـا نوميـا
والتمس به؛
 - 25تؤكد أمهية االتفا بـن املـوقعن علـح اتفـا نوميـا علـح تو يـه انتدـا األمـم
املتحدة إىل التلدم اارا يف عملية التحرير؛
 - 26تقننرر أم تدلــي العمليــة اجلاريــة يف كاليــدونيا اجلديــدة ،نتيجــة توقيــع اتفــا
نوميا ،قيد االستعرا املستمر؛
 - 27تطلب إىل اللجنة اخلاصة أم تواصـل دراسـة مسـألة إقلـيم كاليـدونيا اجلديـدة
غـــري املتمتـــع بـــاملكم الـ ـ ايت وأم تلـــدم تلريـــرا عـــن للـ ـ إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دوريـــا
املادية والسدعن.
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