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اببوا غينيا اجلديدة وفيجي :مشروع قرار

مسألة كاليدونيا اجلديدة
إ اجلمعية العامة،
وقد نظرت يف مسألة كاليدونيا اجلديدة،
وقةةد درس ة الفص ـ املتعل ـ بكاليــدونيا اجلديــدة م ـ تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة حبالــة تنفي ـ
إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة ع أعماهلا خالل عام ،)1(2017
وإذ تؤكد من جديد ح الشعوب يف تقرير املصري على النحو املكرس يف ميثاق األمم املتحدة،
وإذ تشةةر إىل قراريهــا ( 1514د  )15 -املــخر  14كانــون األول/ديســمر  1960و 1541
(د )15-املـ ــخر  15كـ ــانون األول/ديسـ ــمر  ،1960وإذ تخكـ ــد املبـ ــدأ السـ ــادس ال ـ ـوارد يف مرف ـ ـ الق ـ ـرار
( 1541د،)15-
وإذ تشةةر أيضةةا إىل أحكــام اتفــاق نوميــا( ،)2الــي تخكــد ،يف مجلــة أمــور ،أمهيــة نق ـ الســل ا
واملهارا يف الوقت املناسب م الدولة القائمة ابإلدارة إىل شعب كاليدونيا اجلديدة،
وإذ تعيةةد أتكيةةد أن املـوارد ال بيعيــة إرث لشــعوب األقــاليم غــري املتمتعــة ابحلكــم الـ ا  ،مبــا فيهــا
السكان األصليون،
وإذ يسةةاور ا القل ة إزاء أي أنش ـ ة ترم ـ إىل اســت الل امل ـوارد ال بيعيــة والبش ـرية لألقــاليم غــري
املتمتعة ابحلكم ال ا على حنو يضر مبصاحل سكان تلك األقاليم،
_________________

( )1الواثئ الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثانية والسبعون ،امللح رقم  ،)A/72/23( 23الفص التاسع.
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وإذ ت حة ة أمهي ــة الت ــدابري اإلجيابي ــة ال ــي تتخـ ـ ا الس ــل ا الفرنس ــية يف كالي ــدونيا اجلدي ــدة،
ابلتعـاون مــع مجيـع ق اعــا الســكان ،مـ أجـ تعزيـز التنميــة السياســية واالقتصـادية واالجتماعيــة العادلــة
يف اإلقليم ،مبا فيها التدابري املتخ ة يف جمال محاية البيئة ،هبدف هتيئة إطار لتقدم اإلقليم سلميا حنو تقريـر
املصري،
وإذ ت حة ة أيض ةةا ،يف ـ ـ ا الس ــياق ،أمهي ــة احلـ ـوار الس ــلم املس ــتمر ب ــن األطـ ـراف املعني ــة يف
كاليدونيا اجلديدة يف التحضري لعملية تقرير املصري لكاليدونيا اجلديدة،
وإذ تشةر إىل تقريـر املقــرر اخلـا املعــي حبقـوق الشـعوب األصــلية عـ حالــة شـعب الكــا يف
كاليــدونيا اجلديــدة املقــدم إىل جمل ـ حقــوق اإلنســان يف دورت ـ الثامنــة عشــرة الــي عقــد يف الف ـ ة م ـ
 12إىل  30أيلول/سبتمر ويف  21تشري األول/أكتوبر  ،)3(2011عقب الزايرة الي قام هبا إىل اإلقليم
يف شباط/فراير ،2011
وإذ ت ح مع االرتياح تكثيف االتصـاال بـن كاليـدونيا اجلديـدة والبلـدان اجملـاورة يف من قـة
جن ــوب احمل ــي اهل ــاد  ،بوس ــائ تش ــم استض ــافة من ــدوي كالي ــدونيا اجلدي ــدة يف البعث ــا الدبلوماس ــية
والقنصلية الفرنسية يف املن قة،
وإذ تشر إىل االستنتاجا الي خلص إليها مخمتر القمة التاسع عشر لقادة جمموعة رأس احلربـة
امليالنيزية حتت الرائسة االستهاللية التارخيية جلبهة الكا االش اكية للتحرير الوطي املعقود يف نوميا ،يف
الف ة م  19إىل  21حزيران/يوني  ،2013مبا يف ذلك إعالن قـادة اجملموعـة الـ ي أعـاد أتكيـد االلتـزام
القــوي بتقريــر مصــري كاليــدونيا اجلديــدة والــدعم الشــديد ل ـ  ،بوســائ منهــا تقــدم املســاعدة التقنيــة ،وفقــا
للميثاق واتفاق نوميا،
وإذ ت ح ة ة قبـ ــول انضـ ــمام كاليـ ــدونيا اجلديـ ــدة بوصـ ــفها عض ـ ـوا كام ـ ـ العضـ ــوية إىل منتـ ــد
جزر احملي اهلاد يف الدورة السابعة واألربعن ملنتـد جـزر احملـي اهلـاد الـي عقـد يف بـون ،،والاي
ميكرونيزاي املوحدة ،يف الف ة م  8إىل  10أيلول/سبتمر ،2016
وإذ ترحب بتبادل الرسائ بن إدارة الشخون السياسية التابعة لألمانة العامة وأمانة جمموعة رأس
احلربة امليالنيزية بشأن تبادل املعلوما املتعلقة بكاليدونيا اجلديدة،
وإذ تضع يف اعتبار ا أن كاليدونيا اجلديدة قد دخلت أ م مرحلة يف عملية اتفاق نوميا ،و ـ
ف ة تت لب مواصلة األمم املتحدة لرصـد الوضـع يف اإلقلـيم عـ كثـب ملسـاعدة شـعب كاليـدونيا اجلديـدة
علــى ممارس ــة حق ـ يف تقري ــر املص ــري وفقــا لأل ــداف احملــددة يف امليث ــاق وإع ــالن مــنح االس ــتقالل للبل ــدان
والشعوب املستعمرة(،)4
وإذ ترحب مبيثاق شعب الكـا  ،القاعـدة املشـ كة للقـيم واملبـاد األساسـية حلضـارة الكـا ،
ال ي أعلنت عن يف نيسان/أبري  2014السل ا العرفية وكبار زعماء القبائ والزعماء ورؤسـاء جمـال
املقاطعــا ورؤســاء جمــال زعمــاء العشــائر ،ابعتبــار م األمنــاء التقليــدين الوحيــدي لشــعب الكــا يف
كاليدونيا اجلديدة،

_________________

( ،A/HRC/18/35/Add.6 )3املرف .
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وإذ ترح ة ة ةةب أيض ة ة ةةا إبيف ـ ـ ــاد بعث ـ ـ ــة زائ ـ ـ ــرة اتبع ـ ـ ــة لألم ـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة إىل كالي ـ ـ ــدونيا اجلدي ـ ـ ــدة يف
آذار/مارس ،2014
وإذ تشر إىل البيان ال ي أدىل ب رئي البعثة الزائرة،
وقد نظرت يف تقرير البعثة الزائرة(،)5
وإذ تشةةر إىل الرســالة الــي وجهتهــا اللجنــة اخلاصــة إىل الدولــة القائمــة ابإلدارة والتمســت فيهــا
إيفاد بعثة زائرة جديدة،
وإذ ترحةةب بتعــاون الدولــة القائمــة ابإلدارة فيمــا يتعلـ بعمـ اللجنــة اخلاصــة املتعلـ بكاليــدونيا
اجلديدة ،واستعداد ا إليفاد البعثة الزائرة ،يف عام  ،2014وموافقتها على ذلك،
وإذ حتيط علما ابلبيان ال ي أدىل ب ممث الدولة القائمة ابإلدارة،
وإذ تقة ة ة ة ةةر بنج ـ ـ ـ ــا كالي ـ ـ ـ ــدونيا اجلدي ـ ـ ـ ــدة يف إج ـ ـ ـ ـ ـراء انتخ ـ ـ ـ ــااب البل ـ ـ ـ ــداي واملقاطع ـ ـ ـ ــا يف
أاير/مايو ،2014
وإذ حتةيط علمةا ابملعلومـا املقدمـة إىل احللقتـن الدراسـيتن اإلقليميتـن ملن قـي البحـر الكــاري،
واحملي اهلاد بشأن تنفي العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار ،املعقودتن يف دي ،فيج  ،يف
الف ـ ة م ـ  21إىل  23أاير/م ــايو  ،2014ويف م ــا غوا ،يف الف ـ ة م ـ  19إىل  21أاير/م ــايو ،2015
بشأن احلالة يف اإلقليم ،مبا يف ذلك املسائ املتصلة ابنتخااب عام ،2014
وإذ حتةةيط علمةةا أيضةةا ابلتوصــيا املرفقــة بتقريــر اللجنــة اخلاصــة لعــام  )6(2016والــي اعتمــدهتا
احللقـة الدراسـية اإلقليميــة ملن قـة احملـي اهلــاد  ،الـي عقـد يف مــا غوا ،يف الفـ ة مـ  31أاير/مــايو إىل
 2حزيران/يوني ،2016
وإذ حتيط علما كة ل ابملعلومـا الـي قـدمتها الدولـة القائمـة ابإلدارة واألطـراف يف كاليـدونيا
اجلديـدة يف احللقـة الدراسـية اإلقليميـة ملن قـة البحــر الكـاري ،املعقـودة يف كين سـتون يف الفـ ة مـ  16إىل
 18أاير/مــايو  ،2017بشــأن الت ــورا يف اإلقلــيم مبــا يف ذلــك التقــدم احملــرز حنــو االســتفتاء علــى تقريــر
املصري املقرر إجراؤه يف عام ،2018
وإذ تةةدر التحــداي الــي واجهــت العمليــة االنتخابيــة يف املقاطعــا لعــام  ،2014وال ســيما
فيمــا يتعل ـ بعم ـ اللجــان اإلداريــة اخلاصــة يف جمــال اســتكمال الق ـوائم االنتخابيــة اخلاصــة ،وعــدم وجــود
القوائم االنتخابية التكميليـة مـ عـام  1998وعـدم تـوافر القـوائم االنتخابيـة العامـة السـابقة لعـام ،2014
إضافة إىل آاثر ا احملتملة على االستفتاء على تقرير املصري،
وإذ ترحةةب ابلــدعوة الــي وجهتهــا الدولــة القائمــة ابإلدارة إىل شــعبة املســاعدة االنتخابيــة التابعــة
إلدارة الشخون السياسية ابألمانة العامة إليفاد بعثة مراقبة م خراء االنتخااب إىل كاليدونيا اجلديدة يف
أاير/مايو  2016ملراقبة عم اللجان اإلدارية اخلاصة واللجنة االستشارية للخراء م أجـ وضـع وتنقـيح
_________________

(.A/AC.109/2014/20/Rev.1 )5
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القائمة االنتخابية اخلاصة ،مبا يف ذلك ،خصوصا ،االستفتاء بشأن تقرير املصري يف كاليـدونيا اجلديـدة يف
عام  ،2018مبا يتماشى مع اتفاق نوميا،
وإذ ترحةةب إبحالــة الدولــة القائمــة ابإلدارة إىل اللجنــة اخلاصــة التقريــر النهــائ لبعثــة املراقبــة م ـ
خراء االنتخااب إىل كاليدونيا اجلديدة الـي أوفـد يف عـام  ،2016وكـ لك قائمـة التـدابري الـي نفـ هتا
الدولة القائمة ابإلدارة ملتابعة توصيا البعثة،
وإذ تسةةل بضــرورة أن تكفـ اللجنــة اخلاصــة قيــام يئــا األمــم املتحــدة املعنيــة علــى حنــو نشـ
حبملة للتوعية العامة تستهدف مساعدة شعب اإلقليم على حتسن فهم خليارا تقرير املصري،
 - 1تعيد أتكيد موافقتها على الفص املتعل بكاليدونيا اجلديدة م تقريـر اللجنـة اخلاصـة
املعنية حبالة تنفي إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة ع أعماهلا خالل عام )1(2016؛
 - 2تك ةةرر أتكي ةةد أتيي ةةد ا لتقري ــر بعث ــة األم ــم املتح ــدة الزائ ــرة إىل كالي ــدونيا اجلدي ــدة ال ــي
أوفد يف عام  )5(2014وملالحظا البعثة الزائرة واستنتاجاهتا وتوصياهتا؛
 - 3تعرب عن تقدير ا للدولة القائمة ابإلدارة وحكومـة كاليـدونيا اجلديـدة للتعـاون الوثيـ
واملساعدة املقدمة إىل البعثة الزائرة؛
 - 4تؤكد من جديد أن شعب كاليدونيا اجلديدة نفس و يف هناية امل اف صاحب احل
يف أن حيــدد مركــزه السياس ـ يف املســتقب حبريــة ونزا ــة ،وفقــا ألحكــام ميثــاق األمــم املتحــدة ذا الصــلة
وإلع ــالن م ــنح االس ــتقالل للبل ــدان والش ــعوب املس ــتعمرة( )4وقـ ـرارا اجلمعي ــة العام ــة املتص ــلة ابملوض ــو ،
وهتيــب ،يف ـ ا الصــدد ،ابلدولــة القائمــة ابإلدارة القيــام ،ابلتعــاون مــع حكومــة اإلقلــيم واهليئــا املعنيــة يف
منظومــة األمــم املتحــدة ،إبعــداد بـرام تثقيــف سياسـ لإلقلــيم هبــدف زايدة توعيــة الشــعب حبقـ يف تقريــر
املصــري طبقــا للخيــارا املشــروعة املتعلقــة ابملركــز السياس ـ واملســتندة إىل املبــاد احملــددة بوضــو يف ق ـرار
اجلمعية ( 1541د )15-والقرارا واملقررا األخر ذا الصلة؛
 - 5ت ح ة الش ـواغ الــي أعــرب عنهــا بشــأن التحــداي الــي واجهتهــا عمليــة انتخــااب
املقاطعا فيمـا يتعلـ ابسـتمرار تبـاي تفسـريا األحكـام االنتخابيـة التقييديـة وعمليـة ال عـ يف تسـجي
الناخبن ،وتشـجع الدولـة القائمـة ابإلدارة وشـعب كاليـدونيا اجلديـدة علـى أن يعاجلـا وداي وبصـورة سـلمية
شـواغ مجيــع أصــحاب املصــلحة يف إطــار القـوانن ذا الصــلة القائمــة يف اإلقلــيم ويف فرنســا وذلــك أيضــا
يف إطار اح ام رو ونص اتفاق نوميا( )2والتمسك ب ؛
 - 6تعةةرب عةةن رأيهةةا أن التــدابري املالئمــة إلج ـراء املشــاورا املقبلــة بشــأن احلصــول علــى
الســيادة الكاملــة ،مبــا يف ذلــك وضــع ق ـوائم انتخابيــة عادلــة ونزيهــة وذا مصــداقية وشــفافة ،علــى النحــو
املنصو علي يف اتفاق نوميا ،أمور أساسية لتقرير املصري بصـورة حـرة ونزيهـة وحقيقيـة مبـا يتسـ مـع
امليثاق ومباد األمم املتحدة وممارساهتا؛
 - 7ترحب يف ا الصدد ابحلوار املستمر بن األطراف يف إطار جلنـة املـوقعن علـى اتفـاق
نوميا لوضع معايري إلجراء عملية حامسة لتقرير املصري ،مبا يشم وضع قوائم انتخابية ،كما و منصـو
علي يف االتفاق؛
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 - 8حتة ةةيط علمة ةةا بنتـ ــائ االجتمـ ــا الثـ ــاي عشـ ــر للجنـ ــة املـ ــوقعن ،املعقـ ــود يف  3تش ـ ـري
األول/أكتـوبر  ،2014الــي تضــمنت ،يف مجلــة أمــور ،التأكيــد علــى التـزام الدولــة القائمــة ابإلدارة بتمكــن
ش ــعب كالي ــدونيا اجلدي ــدة مـ ـ تقري ــر وض ــع يف املس ــتقب مـ ـ خ ــالل عملي ــة تقري ــر مص ــري نزيه ــة وذا
مصداقية ودميقراطية وشفافة تتماشى مع اتفاق نوميا؛
 - 9ت حة ة ة م ة ةةع اال تم ة ةةا عق ـ ــد االجتم ـ ــا االس ـ ــتثنائ للجن ـ ــة امل ـ ــوقعن يف ابريـ ـ ـ يف
 5حزيران/يوني  2015بشـأن عمليـة كاليـدونيا اجلديـدة لتقريـر املصـري ،مبـا يف ذلـك علـى وجـ اخلصـو
القوائم االنتخابية لالستفتاء واملسائ املتصلة ب ؛
 - 10هتيةةب بفرنســا ،الدولــة القائمــة ابإلدارة ،يف ضــوء مالحظــا البعثــة الزائــرة واســتنتاجاهتا
وتوصياهتا ،النظر يف وضع بر م تثقيف إلعالم شعب كاليدونيا اجلديدة بشأن طبيعة تقرير املصري حىت
يكـون مســتعدا بشــك أفضـ الختــاذ قـرار بشــأن ـ ه املســألة مســتقبال ،وت لـب إىل اللجنــة اخلاصــة تــوفري
ك املساعدة املتاحة يف ذلك الصدد؛
 - 11تزكةةي مالحظــا البعثــة الزائــرة واســتنتاجاهتا وتوصــياهتا لنظــر حكومــة فرنســا ،بوصــفها
الدولة القائمة ابإلدارة ،وحكومة كاليدونيا اجلديدة ،ك تتخ ا اإلجراء املالئم بشأهنا؛
 - 12حت ة مجيــع األط ـراف املعنيــة ،التماســا ملصــلحة شــعب كاليــدونيا اجلديــدة ،ويف إطــار
اتفــاق نوميــا ،علــى االســتمرار يف حوار ــا ،بــرو م ـ التــفلف واالح ـ ام املتبــادل م ـ أج ـ مواصــلة العم ـ
لتهيئة إطار يكف تقدم اإلقليم سلميا حنو عملية لتقرير املصري تكون فيها مجيع اخليارا مفتوحة وتصون
حقــوق مجيــع ق اعــا الســكان ،علــى أســاس مبــدأ أن تكــون لشــعب كاليــدونيا اجلديــدة حريــة اختيــار
طريقة تقرير مصريه؛
 - 13تعي ةةد أتكي ةةد قراريه ــا  87/68امل ــخر  11ك ــانون األول/ديس ــمر  2013و 97/69
املــخر  5كــانون األول/ديســمر  2014اللـ ي أعــاد فيهمــا اجلمعيــة العامــة ،يف مجلــة أمــور ،أتكيــد أنـ
مــا دامــت اجلمعيــة نفســها مل تقــرر أن إقليمــا مــا م ـ األقــاليم غــري املتمتعــة ابحلكــم الـ ا قــد حق ـ احلكــم
ال ا ابلكام وفقا ألحكام الفص احلادي عشر م امليثاق ،فإن على الدولة املعنيـة القائمـة ابإلدارة أن
تواص إرسال املعلوما املتعلقة هب ا اإلقليم مبقتضى املادة  ( 73ـ) م امليثاق؛
 - 14ترحةةب ابإلجـراءا الــي اختـ هتا الدولــة القائمــة ابإلدارة ملواصــلة إرســال املعلومــا إىل
األمن العـام علـى النحـو امل لـوب مبوجـب املـادة  ( 73ــ) مـ امليثـاق ،ال سـيما الوثيقـة املخرخـة  8كـانون
الثاي/يناير  2015بشأن آخر الت ورا يف كاليدونيا اجلديدة؛
 - 15ت ح أن شعب الكا ال يزال يساوره القل إزاء نقـص متثيلـ يف اهلياكـ احلكوميـة
واالجتماعية لإلقليم وتدفقا اهلجرة املتواصلة وأثر التعدي يف البيئة؛
 - 16حت ة ة الدول ــة القائم ــة ابإلدارة عل ــى اخت ــاذ ت ــدابري فعال ــة حلماي ــة احلق ــوق غ ــري القابل ــة
للتصــرف لشــعب كاليــدونيا اجلديــدة يف مـوارده ال بيعيــة ويف الســي رة علــى تنميــة ـ ه املـوارد يف املســتقب
واحلفــا علــى تلــك الســي رة ولضــمان تلــك احلقــوق ،وت لــب إىل الدولــة القائمــة ابإلدارة أن تتخـ مجيــع
اخل وا الالزمة حلماية حقوق امللكية لشعب كاليدونيا اجلديدة؛
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 - 17تثةةي علــى بــر م ”أطــر املســتقب “ ،وتشــجع علــى مواصــلة تعزيــز تــدريب اإلداريــن
الرفيعـ املســتو يف الق ــاعن العــام واخلــا يف اإلقلــيم وبنــاء قــدراهتم ،ال ســيما ابلنظــر إىل النقـ اجلــاري
للسـ ــل ا م ـ ـ حكومـ ــة فرنسـ ــا إىل كاليـ ــدونيا اجلديـ ــدة ،مـ ــع ضـ ــمان نق ـ ـ السـ ــل ا نقـ ــال يتس ـ ـ مـ ــع
اتفاق نوميا؛
 - 18تشر إىل املالحظا والتوصيا الواردة يف تقرير املقـرر اخلـا املعـي حبقـوق اإلنسـان
ع حقوق الشـعوب األصـلية بشـأن حالـة شـعب الكـا يف كاليـدونيا اجلديـدة( ،)3الـي أبـديت يف ضـوء
املعــايري الدوليــة ذا الصــلة ،م ـ أج ـ املســاعدة يف اجلهــود اجلاريــة للنهــو حبقــوق شــعب الكــا يف
سياق تنفي اتفاق نوميا وعملية إهناء االستعمار الي تدعمها األمم املتحدة؛
 - 19تطلةةب إىل األمــن العــام والوكــاال املتخصصــة واملخسســا األخــر التابعــة ملنظومــة
األمـم املتحـدة تقـدم املســاعدة االقتصـادية واالجتماعيـة وغري ـا مـ أنـوا املسـاعدة إىل كاليـدونيا اجلديــدة
ومواصلة تقدم تلك املساعدة ،حسب االقتضاء ،بعد ممارسة حقها يف تقرير املصري؛
 - 20ترح ةةب بتعزي ــز مب ــادرا إع ــادة التـ ـوازن االقتص ــادي واالجتم ــاع ال ــي اختـ ـ هتا الدول ــة
القائمـة ابإلدارة ،وحتـث علــى مواصـلتها يف مجيــع املنـاط واجملتمعـا احملليـة يف اإلقلـيم ،ال ســيما مـ أجـ
رفاه السكان الكا األصلين؛
 - 21تشجع الدولة القائمة ابإلدارة علـى أن تضـم وتعـزز ،ابلتعـاون مـع حكومـة كاليـدونيا
اجلدي ــدة ،أتكي ــدا وض ــما ح ـ ـ ش ــعب اإلقل ــيم غ ــري القاب ـ ـ للتص ــرف يف ام ــتال م ـ ـوارده ال بيعي ــة
وإمكانية وصول إليها واستعمال وإدارت هلا ،مبا يف ذلك حقوق امللكية م أج تنميتها يف املستقب ؛
 - 22تشةةر إىل أحكــام اتفــاق نوميــا الت ـ تــنص علــى إمكانيــة أن تصــبح كاليــدونيا اجلديــدة
عضوا أو عضوا منتسبا يف منظمـا دوليـة معينـة ،وتالحـ مواصـلة تقويـة الـرواب بـن كاليـدونيا اجلديـدة
وك م االحتاد األوروي وصندوق التنمية األوروي؛
 - 23ترح ةةب ابنض ــمام جبهــة الك ــا االش ـ اكية للتحري ــر ال ــوطي إىل رائس ــة جمموع ــة رأس
احلرب ــة امليالنيزي ــة ،واستض ــافة اجتماع ــا مس ــخويل وق ــادة اجملموع ــة للم ــرة األوىل يف كالي ــدونيا اجلدي ــدة يف
حزيران/يونيـ ـ ـ  ،2013واالكتم ـ ــال الن ـ ــاجح لفـ ـ ـ ة رائسـ ـ ـة جبه ـ ــة الك ـ ــا االشـ ـ ـ اكية للتحري ـ ــر ال ـ ــوطي
للمجموعــة يف حزيران/يوني ـ  ،2015وافتتــا وحــدة جلبهــة الكــا االش ـ اكية للتحريــر الــوطي يف مقــر
أمانة اجملموعة يف بور فيال ،يف شباط/فراير 2013؛
 - 24تنةةو مبســامهة مركــز جــان  -مــاري جتيبــاو الثقــايف يف محايــة ثقافــة الكــا
كاليدونيا اجلديدة؛

األصــلية يف

 - 25ترحةةب بــرو التعــاون الــي تبــديها الــدول واألقــاليم األخــر يف املن قــة جتــاه كاليــدونيا
اجلديدة وجتاه ت لعاهتا االقتصادية والسياسية وزايدة مشاركتها يف الشخون اإلقليمية والدولية؛
 - 26حت ةةيط علم ةةا ابملعلوم ــا ال ــي تبادهل ــا املش ــاركون مـ ـ كالي ــدونيا اجلدي ــدة يف احللقت ــن
الدراســيتن اإلقليميتــن ملن قــي البحــر الكــاري ،واحملــي اهلــاد بشــأن تنفيـ العقــد الــدويل الثالــث للقضــاء
على االستعمار ،املعقودتن يف دي ،فيج  ،يف الف ة م  21إىل  23أاير/مـايو  ،2014ويف مـا غوا،
يف الف ـ ة م ـ  19إىل  21أاير/م ــايو  ،2015مب ــا يف ذل ــك م ــا يتعلـ ـ بقي ــاس التق ــدم احمل ــرز يف اجمل ــاال
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االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية والبيئيــة ،وبـ ل مــا يلــزم م ـ جهــود أكثــر تركي ـزا ،ال ســيما فيمــا يتعل ـ
مببــادرا إعــادة الت ـوازن والشـواغ املتعلقــة ابلق ـوائم االنتخابيــة ،م ـ أجـ املنفعــة املتبادلــة املشـ كة ال ويلــة
األمــد جلميــع ســكان كاليــدونيا اجلديــدة ،وحتــث الدولــة القائمــة ابإلدارة وحكومــة كاليــدونيا اجلديــدة علــى
إيالء اال تمام املالئم ملعاجلة ه املسائ ؛
 - 27ترح ة ة ة ةةب ابإلجـ ـ ـ ـ ـراء الس ـ ـ ـ ــلم النتخ ـ ـ ـ ــااب املقاطع ـ ـ ـ ــا يف كالي ـ ـ ـ ــدونيا اجلدي ـ ـ ـ ــدة يف
 11أاير/مــايو  2014واالنتخــااب البلديــة الــي ســبقتها ،ومــا أعقــب ذلــك مـ جهــود لتشــكي حكومــة
جديدة لكاليدونيا اجلديدة ،وتشجع املشاركة البناءة جلميع أصحاب املصلحة يف مواصلة تنمية كاليـدونيا
اجلديدة م أج اجلميع ،مبا يف ذلك ع طري اح ام اتفاق نوميا والتمسك ب ؛
 - 28ترحةب أيضةةا بقـرار الدولـة القائمــة ابإلدارة القاضـ بتوجيـ الـدعوة إىل شــعبة املســاعدة
االنتخابيــة التابعــة إلدارة الشــخون السياســية ابألمانــة العامــة ب يــة إيفــاد بعثــة لالطــال علــى عم ـ اللجــان
اإلداريــة اخلاصــة واللجنــة االستشــارية للخـراء مـ أجـ وضــع وتنقــيح القائمــة االنتخابيــة اخلاصــة ،وتت لــع
إىل دراسة توصياهتا؛
 - 29تؤكد أمهية االتفاق بن املـوقعن علـى اتفـاق نوميـا علـى توجيـ انتبـاه األمـم املتحـدة إىل
التقدم احملرز يف عملية التحرير؛
 - 30تقةةرر أن تبق ـ العمليــة اجلاريــة يف كاليــدونيا اجلديــدة ،نتيجــة توقيــع اتفــاق نوميــا ،قيــد
االستعرا املستمر؛
 - 31تطلب إىل اللجنة اخلاصة أن تواص دراسة مسألة إقليم كاليدونيا اجلديدة غري املتمتـع
ابحلكم ال ا وأن تقدم تقريرا ع ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعن.
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