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  اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح
        االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

  مشروع قرار: بابوا غينيا اجلديدة    
  

  مسألة كاليدونيا اجلديدة    
  

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

  ،)١(٢٠١٣تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام 
حـــق الـــشعوب يف تقريـــر املـــصري علـــى النحـــو املكـــرس يف ميثـــاق   وإذ تعيـــد تأكيـــد  
  املتحدة، األمم

انـــــون  ك١٤املـــــؤرخ ) ١٥-د (١٥١٤إىل قـــــراري اجلمعيـــــة العامـــــة  وإذ تــــشيـر  
  ،١٩٦٠ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ ) ١٥-د (١٥٤١ و ١٩٦٠ديسمرب /األول

ــدونيا      وإذ تالحــظ   ــسية يف كالي ــسلطات الفرن ــيت تتخــذها ال ــة ال ــدابري اإلجيابي ــة الت أمهي
اجلديدة، بالتعاون مع مجيع قطاعـات الـسكان، مـن أجـل تعزيـز التنميـة الـسياسية واالقتـصادية                 

، مبــا فيهــا التــدابري املتخــذة يف جمــال محايــة البيئــة واإلجــراءات املتعلقــة   واالجتماعيــة يف اإلقلــيم
  بتعاطي املخدرات واالجتار هبا، هبدف هتيئة إطار لتقدم اإلقليم سلميا حنو تقرير املصري،

__________ 
، )A/68/23 (٢٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة والــستون، امللحــق رقــم    سيــصدر بوصــفه   )١(  

 [...].الفصل 
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، يف هــذا الــسياق، أمهيــة التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة املنــصفة   وإذ تالحــظ أيــضا  
ألطـراف املعنيـة يف كاليـدونيا اجلديـدة يف التحـضري لعمليـة تقريـر           وكذلك احلوار املستمر بـني ا     
  املصري لكاليدونيا اجلديدة،

 بتقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصـلية عـن حالـة شـعب               وإذ حتيط علما    
الكانــاك يف كاليــدونيا اجلديــدة، املقــدم إىل جملــس حقــوق اإلنــسان يف دورتــه الثامنــة عــشرة،     

، )٢(٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢١سـبتمرب ويف    / أيلـول  ٣٠ إىل   ١٢الفتـرة مـن     املعقودة يف   
  ،٢٠١١فرباير /عقب الزيارة اليت قام هبا إىل اإلقليم يف شهر شباط

 مع االرتياح تكثيف االتصاالت بني كاليـدونيا اجلديـدة والبلـدان اجملـاورة     وإذ تالحظ   
  يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ،

الـصدد، إىل اسـتنتاجات مـؤمتر القمـة الثـامن عـشر لقـادة جمموعـة                 ، يف هـذا     وإذ تشري   
، وخباصة التوصيات املتعلقـة     ٢٠١١مارس  / آذار ٣١الطليعة امليالنيزية، الذي عقد يف سوفا يف        

   وتقييمه سنويا،)٣(برصد اتفاق نوميا
  بتبادل الرسائل بـني إدارة الـشؤون الـسياسية التابعـة لألمانـة العامـة لألمـم           وإذ ترحب   

  املتحدة وأمانة جمموعة الطليعة امليالنيزية بشأن تبادل املعلومات املتعلقة بكاليدونيا اجلديدة،
ــدعو  - ١   ــة إطــار يكفــل تقــدم     ت ــة إىل مواصــلة العمــل لتهيئ ــع األطــراف املعني  مجي

اإلقليم سلميا حنـو عمليـة لتقريـر املـصري تكـون فيهـا مجيـع اخليـارات مفتوحـة وتـصون حقـوق                        
 الـذي يقـوم علـى مبـدأ أن لـسكان            )٣(لسكان، وفقـا لـنص وروح اتفـاق نوميـا         مجيع قطاعات ا  

  كاليدونيا اجلديدة احلق يف اختيار الطريقة اليت يتحكمون هبا يف مصريهم؛
 مجيع األطراف املعنية على مواصلة حوارها بروح مـن التـآلف، يف إطـار        حتث  - ٢  

حــب مــرة أخــرى يف هــذا الــسياق اتفــاق نوميــا، لــصاحل شــعب كاليــدونيا اجلديــدة بأســره، وتر
 ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٨باالتفــاق الــذي جــرى التوصــل إليــه باإلمجــاع يف بــاريس يف 

  ؛٢٠٠٩بشأن نقل السلطات إىل كاليدونيا اجلديدة يف عام 
 كـانون   ٦ أن االجتماع العاشر للجنة موقعي اتفاق نوميا، املعقـود يف            تالحظ  - ٣  
 الذي قدمته اللجنة التوجيهية املعنيـة    ٢٠١٣رنامج العمل لعام    ، قد أقر ب   ٢٠١٢ديسمرب  /األول

مبــستقبل مؤســسات كاليــدونيا اجلديــدة والــذي يــشمل الــسلطات الــسيادية واإلطــار القــانوين    
للمرحلــة اخلتاميــة مــن اتفــاق نوميــا، وطلــب البعثــة املكلفــة بــالنظر يف مــستقبل مؤســسات           

__________ 
  )٢(  A/HRC/18/35/Add.6املرفق ،. 
  )٣(  A/AC.109/2114املرفق ،. 
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ــاة لــشىت       ــضع منــاذج حماك ــدونيا اجلديــدة أن ت ــستقبل مؤســسات    كالي الفرضــيات الرئيــسية مل
كاليدونيا اجلديـدة وخريطـة ملمارسـة الـسلطات الـسيادية وفقـا للخيـارات الرئيـسية الـيت ميكـن            

  توخيها تبعا لنتائج االستفتاء املعقود عمال باتفاق نوميا؛
 أنه خالل االجتماع العاشر للجنة موقعي اتفـاق نوميـا، املعقـود             تالحظ أيضا   - ٤  

، أعــرب املــشاركون عــن احلاجــة إىل أن تقــدم الدولـــة      ٢٠١٢ديــسمرب  / األول كــانون ٦يف 
القائمة باإلدارة دعما أكرب، ال سيما يف اجملـاالت األساسـية وذات الطـابع الـتقين العـايل، وهلـذا                   

  الغاية، أنشئت جلنة دائمة مشتركة بني الوزارات؛ 
اعهـا العاشـر، يف      أن جلنة موقعي اتفاق نوميا قامـت، يف اجتم         تالحظ كذلك   - ٥  

  : مجلة أمور، مبا يلي
قررت إنشاء فريق عامل داخل اللجنة التوجيهية لتقييم التقـدم احملـرز يف إطـار            )أ(  

اتفاق نوميـا، مـن أجـل الـتفكري يف سـبل التوفيـق بـني إعـادة التـوازن بـني املقاطعـات، والتنميـة                          
ــع اجلغـــرايف    ــية، والتوزيـ ــستويات اهلياكـــل األساسـ ــائج  االقتـــصادية، ومـ ــدمي نتـ للـــسكان، وتقـ

  ؛٢٠١٣سبتمرب /مداوالت الفريق العامل يف أيلول
رحبت باختتـام التحليـل واملناقـشة املـتعلقني بوضـع إطـار اسـتراتيجي صـناعي            )ب(  

ــود يف     ــصناعية املعقـ ــتراتيجية الـ ــة االسـ ــاع اللجنـ ــشرين ٢١وبـــصناعة النيكـــل خـــالل اجتمـ  تـ
  ؛ ٢٠١٢نوفمرب /الثاين

ب عنـه إزاء املـشاكل األمنيـة يف اإلقلـيم، وأحاطـت علمـا            الحظت القلق املعر    )ج(  
بتعهد الدولة القائمة بـاإلدارة بـالتركيز علـى ضـمان احلـضور الكـايف لقـوات األمـن العمـومي،                    
وتعزيـز توظيــف أبنـاء كاليــدونيا اجلديـدة ودعــم مبـادرات مؤســسات اإلقلـيم فيمــا يتعلـق مبنــع       

  اجلرمية وحتقيق الوئام االجتماعي؛
 كافة األطراف ذات املـصلحة علـى تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف تقريـر                 حثت  )د(  

، بغيـة تـصحيح االخـتالالت اجلغرافيـة وإجـراء حتـول             “أطـر املـستقبل   ”التقييم املتعلق بــربنامج     
استراتيجي يرمي إىل ضمان التدريب مللء الوظـائف الـيت يـتم إحـداثها نتيجـة نقـل الـسلطات،                    

  اع اخلاص؛وكذلك الوظائف العليا يف القط
، لــضمان ٢٠١٣ بقــرار عــرض وتنفيــذ تــدابري ملموســة، يف عــام حتــيط علمــا  - ٦  

إحــراز تقــدم ملمــوس يف متثيــل أبنــاء كاليــدونيا اجلديــدة، وخباصــة الكانــاك، يف أداء الوظــائف   
  السيادية يف الوظيفة العمومية؛
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 باملعلومات املقدمة إىل احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقـة البحـر           حتيط علما أيضا    - ٧  
مـايو، والـيت تفيـد بـأن التحـضريات لالسـتفتاء            / أيار ٣٠ إىل   ٢٨الكارييب، املعقودة يف كويتو من      

 جارية على قدم    ٢٠١٨ و   ٢٠١٤بشأن تقرير املصري املزمع إجراؤه يف الفترة الفاصلة بني عامي           
  راجعة القوائم االنتخابية اليت تشكل هيئات ناخبة خاصة؛وساق من خالل إجناز وم

 يف هــذا الــصدد، الــشاغل الــذي أعــرب عنــه أعــضاء اللجنــة اخلاصــة   تالحــظ  - ٨  
املعنية حبالة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والـشعوب املـستعمرة املـشاركون يف احللقـة                     

كل الـيت اعترضـت مـؤخرا عمليـة املراجعـة      الدراسية اإلقليمية ملنطقة البحر الكارييب بشأن املشا    
  االنتخابية؛
ديـــسمرب / كـــانون األول١٨ املـــؤرخ ٦٧/١٢٥ قرارهـــا تؤكـــد مـــن جديـــد  - ٩  
 الــذي قامــت فيــه اجلمعيــة العامــة، يف مجلــة أمــور، بالتأكيــد جمــددا علــى أنــه مــا دامــت ٢٠١٢

بـاحلكم الـذايت قـد حقـق        اجلمعية العامة نفسها مل تقرر أن إقليمـا مـا مـن األقـاليم غـري املتمتعـة                   
احلكم الذايت بالكامل وفقا ألحكام الفصل احلادي عشر مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، فـإن علـى                    
الدولة املعنية القائمة باإلدارة أن تواصل إرسـال املعلومـات املتعلقـة هبـذا اإلقلـيم مبقتـضى املـادة                    

  من امليثاق؛) هـ (٧٣
ها شـعب الكانـاك بـشأن نقـص متثيلـه            باستمرار الشواغل اليت أعرب عن     تذكر  - ١٠  

  يف اهليئات احلكومية واالجتماعية لإلقليم، وتدفق اهلجرة املتواصل وأثر التعدين على البيئة؛
 )٢(اص املعين حبقوق الـشعوب األصـلية       مبا ورد يف تقرير املقرر اخل      تذكر أيضا   - ١١  

قــدمت يف ضــوء عــن حالــة شــعب الكانــاك يف كاليــدونيا اجلديــدة مــن مالحظــات وتوصــيات  
املعايري الدولية املتصلة باملوضوع من أجل املساعدة يف اجلهـود املبذولـة حاليـا للنـهوض حبقـوق               
  شعب الكاناك يف سياق تنفيذ اتفاق نوميا وعملية إهناء االستعمار اليت تدعمها األمم املتحدة

يف جمـاالت    باملساعدة املالية املقدمة من حكومة فرنسا إىل اإلقلـيم           حتيط علما   - ١٢  
  من قبيل الصحة والتعليم ودفع مرتبات املوظفني العموميني ومتويل املشاريع اإلمنائية؛

 باملبادرات اإلجيابيـة الـيت هتـدف إىل محايـة البيئـة الطبيعيـة يف                حتيط علما أيضا    - ١٣  
الـيت ترمـي إىل رسـم خـرائط للمـوارد البحريـة             “ زونيكـو ”كاليدونيا اجلديدة، مبا فيهـا عمليـة        

  اخل املنطقة االقتصادية لكاليدونيا اجلديدة وإىل تقييم تلك املوارد؛د
 بالتعــاون فيمــا بــني أســتراليا وفرنــسا ونيوزيلنــدا بــشأن مراقبــة منــاطق ترحــب  - ١٤  

صيد األمساك، وفقا للرغبات اليت أعربـت عنـها فرنـسا خـالل مـؤمترات القمـة املتعاقبـة لفرنـسا                     
  وأوقيانوسيا؛
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كام ذات الصلة مـن اتفـاق نوميـا التــي تـنص علـى إمكانيـة أن                   األح تشري إىل   - ١٥  
تصبح كاليدونيا اجلديدة عضوا أو عضوا منتسبا يف منظمـات دوليـة معينـة، وتالحـظ مواصـلة                  

  تقوية الروابط بني كاليدونيا اجلديدة وكل من االحتاد األورويب وصندوق التنمية األورويب؛
 قامت البعثة الوزارية الرفيعـة املـستوى جملموعـة           بالزيارة الثانية اليت   حتيط علما   - ١٦  

  ؛ ٢٠١٢أغسطس / آب١٨ إىل ١٣الطليعة امليالنيزية إىل كاليدونيا اجلديدة، من 
ــة تعــيني جبهــة الكانــاك االشــتراكية    ترحــب  - ١٧    بقــرار جمموعــة الطليعــة امليالنيزي

مانـة جمموعـة الطليعـة    للتحرير الوطين رئيسة تالية للمجموعـة وافتتـاح وحـدة للجبهـة يف مقـر أ            
  امليالنيزية ببورت فيال؛

ــوه  - ١٨   ــة ثقافــة الكانــاك   - مبــسامهة مركــز جــان  تن  مــاري جتيبــاو الثقــايف يف محاي
  األصلية يف كاليدونيا اجلديدة؛

 مبوقف التعاون الذي تبديـه الـدول واألقـاليم األخـرى يف املنطقـة جتـاه            ترحب  - ١٩  
ــق بطم   ــدة، وفيمــا يتعل ــدونيا اجلدي ــسياسية وتوســيع مــشاركتها يف   كالي ــصادية وال وحاهتــا االقت

  الشؤون اإلقليمية والدولية؛
 بتعــيني أول منــدوب لكاليــدونيا اجلديــدة يف الــسفارة الفرنــسية ترحــب أيــضا  - ٢٠  

ــسان  ــدا، يف ني ــل /بنيوزيلن ــدونيا      ٢٠١٢أبري ــدويب كالي ــضافة من ــة باست ــة املتعلق ــا لالتفاقي ، وفق
ســية والقنــصلية الفرنــسية يف منطقــة احملــيط اهلــادئ، املوقعــة يف       اجلديــدة يف البعثــات الدبلوما 

  ؛ ٢٠١٢يناير /كانون الثاين ٢٦
 باإلجراءات اليت اختذهتا الدولة القائمة بـاإلدارة لالسـتمرار يف           ترحب كذلك   - ٢١  

مـن ميثـاق األمـم املتحـدة إىل     ) هــ  (٧٣إحالـة املعلومـات علـى النحـو املطلـوب مبوجـب املـادة        
  ام؛األمني الع
قوا على توجيه انتباه األمـم املتحـدة        - أن موقعي اتفاق نوميا قد اتف       تالحظ  - ٢٢  

  إىل التقدم احملرز يف عملية التحرر؛
 أن تبقي قيد النظر املستمر العملية اجلارية يف كاليـدونيا اجلديـدة نتيجـة            تقرر  - ٢٣  

  التوقيع على اتفاق نوميا؛
صـل دراسـة مـسألة إقلـيم كاليـدونيا اجلديـدة             اللجنة اخلاصة أن توا    إىل تطلب  - ٢٤  

ــا        ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــك إىل اجلمعيـ ــن ذلـ ــرا عـ ــدم تقريـ ــذايت وأن تقـ ــاحلكم الـ ــع بـ ــري املتمتـ غـ
  .والستني التاسعة
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	مسألة كاليدونيا الجديدة
	إن الجمعية العامة،
	وقد نظرت في مسألة كاليدونيا الجديدة،
	وقد درست الفصل المتعلق بكاليدونيا الجديدة 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 المكرس في ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تشيـر إلى قـراري الجمعيـة العامـة 1514 (د-15) المـؤرخ 14 كانـون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د-15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960،
	وإذ تلاحظ أهمية التدابير الإيجابية التي تتخذها السلطات الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، بالتعاون مع جميع قطاعات السكان، من أجل تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم، بما فيها التدابير المتخذة في مجال حماية البيئة والإجراءات المتعلقة بتعاطي المخدرات والاتجار بها، بهدف تهيئة إطار لتقدم الإقليم سلميا نحو تقرير المصير،
	وإذ تلاحظ أيضا، في هذا السياق، أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصفة وكذلك الحوار المستمر بين الأطراف المعنية في كاليدونيا الجديدة في التحضير لعملية تقرير المصير لكاليدونيا الجديدة،
	وإذ تحيط علما بتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية عن حالة شعب الكاناك في كاليدونيا الجديدة، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشرة، المعقودة في الفترة من 12 إلى 30 أيلول/سبتمبر وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011()، عقب الزيارة التي قام بها إلى الإقليم في شهر شباط/فبراير 2011،
	وإذ تلاحظ مع الارتياح تكثيف الاتصالات بين كاليدونيا الجديدة والبلدان المجاورة في منطقة جنوب المحيط الهادئ،
	وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى استنتاجات مؤتمر القمة الثامن عشر لقادة مجموعة الطليعة الميلانيزية، الذي عقد في سوفا في 31 آذار/مارس 2011، وبخاصة التوصيات المتعلقة برصد اتفاق نوميا() وتقييمه سنويا،
	وإذ ترحب بتبادل الرسائل بين إدارة الشؤون السياسية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة وأمانة مجموعة الطليعة الميلانيزية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بكاليدونيا الجديدة،
	1 - تدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل لتهيئة إطار يكفل تقدم الإقليم سلميا نحو عملية لتقرير المصير تكون فيها جميع الخيارات مفتوحة وتصون حقوق جميع قطاعات السكان، وفقا لنص وروح اتفاق نوميا(3) الذي يقوم على مبدأ أن لسكان كاليدونيا الجديدة الحق في اختيار الطريقة التي يتحكمون بها في مصيرهم؛
	2 - تحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة حوارها بروح من التآلف، في إطار اتفاق نوميا، لصالح شعب كاليدونيا الجديدة بأسره، وترحب مرة أخرى في هذا السياق بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بالإجماع في باريس في 8 كانون الأول/ديسمبر 2008 بشأن نقل السلطات إلى كاليدونيا الجديدة في عام 2009؛
	3 - تلاحظ أن الاجتماع العاشر للجنة موقعي اتفاق نوميا، المعقود في 6 كانون الأول/ديسمبر 2012، قد أقر برنامج العمل لعام 2013 الذي قدمته اللجنة التوجيهية المعنية بمستقبل مؤسسات كاليدونيا الجديدة والذي يشمل السلطات السيادية والإطار القانوني للمرحلة الختامية من اتفاق نوميا، وطلب البعثة المكلفة بالنظر في مستقبل مؤسسات كاليدونيا الجديدة أن تضع نماذج محاكاة لشتى الفرضيات الرئيسية لمستقبل مؤسسات كاليدونيا الجديدة وخريطة لممارسة السلطات السيادية وفقا للخيارات الرئيسية التي يمكن توخيها تبعا لنتائج الاستفتاء المعقود عملا باتفاق نوميا؛
	4 - تلاحظ أيضا أنه خلال الاجتماع العاشر للجنة موقعي اتفاق نوميا، المعقود في 6 كانون الأول/ديسمبر 2012، أعرب المشاركون عن الحاجة إلى أن تقدم الدولة القائمة بالإدارة دعما أكبر، لا سيما في المجالات الأساسية وذات الطابع التقني العالي، ولهذا الغاية، أنشئت لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات؛ 
	5 - تلاحظ كذلك أن لجنة موقعي اتفاق نوميا قامت، في اجتماعها العاشر، في جملة أمور، بما يلي: 
	(أ) قررت إنشاء فريق عامل داخل اللجنة التوجيهية لتقييم التقدم المحرز في إطار اتفاق نوميا، من أجل التفكير في سبل التوفيق بين إعادة التوازن بين المقاطعات، والتنمية الاقتصادية، ومستويات الهياكل الأساسية، والتوزيع الجغرافي للسكان، وتقديم نتائج مداولات الفريق العامل في أيلول/سبتمبر 2013؛
	(ب) رحبت باختتام التحليل والمناقشة المتعلقين بوضع إطار استراتيجي صناعي وبصناعة النيكل خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية الصناعية المعقود في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛ 
	(ج) لاحظت القلق المعرب عنه إزاء المشاكل الأمنية في الإقليم، وأحاطت علما بتعهد الدولة القائمة بالإدارة بالتركيز على ضمان الحضور الكافي لقوات الأمن العمومي، وتعزيز توظيف أبناء كاليدونيا الجديدة ودعم مبادرات مؤسسات الإقليم فيما يتعلق بمنع الجريمة وتحقيق الوئام الاجتماعي؛
	(د) حثت كافة الأطراف ذات المصلحة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التقييم المتعلق بـبرنامج ”أطر المستقبل“، بغية تصحيح الاختلالات الجغرافية وإجراء تحول استراتيجي يرمي إلى ضمان التدريب لملء الوظائف التي يتم إحداثها نتيجة نقل السلطات، وكذلك الوظائف العليا في القطاع الخاص؛
	6 - تحيط علما بقرار عرض وتنفيذ تدابير ملموسة، في عام 2013، لضمان إحراز تقدم ملموس في تمثيل أبناء كاليدونيا الجديدة، وبخاصة الكاناك، في أداء الوظائف السيادية في الوظيفة العمومية؛
	7 - تحيط علما أيضا بالمعلومات المقدمة إلى الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي، المعقودة في كويتو من 28 إلى 30 أيار/مايو، والتي تفيد بأن التحضيرات للاستفتاء بشأن تقرير المصير المزمع إجراؤه في الفترة الفاصلة بين عامي 2014 و 2018 جارية على قدم وساق من خلال إنجاز ومراجعة القوائم الانتخابية التي تشكل هيئات ناخبة خاصة؛
	8 - تلاحظ في هذا الصدد، الشاغل الذي أعرب عنه أعضاء اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة المشاركون في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي بشأن المشاكل التي اعترضت مؤخرا عملية المراجعة الانتخابية؛
	9 - تؤكد من جديد قرارها 67/125 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2012 الذي قامت فيه الجمعية العامة، في جملة أمور، بالتأكيد مجددا على أنه ما دامت الجمعية العامة نفسها لم تقرر أن إقليما ما من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد حقق الحكم الذاتي بالكامل وفقا لأحكام الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، فإن على الدولة المعنية القائمة بالإدارة أن تواصل إرسال المعلومات المتعلقة بهذا الإقليم بمقتضى المادة 73 (هـ) من الميثاق؛
	10 - تذكر باستمرار الشواغل التي أعرب عنها شعب الكاناك بشأن نقص تمثيله في الهيئات الحكومية والاجتماعية للإقليم، وتدفق الهجرة المتواصل وأثر التعدين على البيئة؛
	11 - تذكر أيضا بما ورد في تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية(2) عن حالة شعب الكاناك في كاليدونيا الجديدة من ملاحظات وتوصيات قدمت في ضوء المعايير الدولية المتصلة بالموضوع من أجل المساعدة في الجهود المبذولة حاليا للنهوض بحقوق شعب الكاناك في سياق تنفيذ اتفاق نوميا وعملية إنهاء الاستعمار التي تدعمها الأمم المتحدة
	12 - تحيط علما بالمساعدة المالية المقدمة من حكومة فرنسا إلى الإقليم في مجالات من قبيل الصحة والتعليم ودفع مرتبات الموظفين العموميين وتمويل المشاريع الإنمائية؛
	13 - تحيط علما أيضا بالمبادرات الإيجابية التي تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية في كاليدونيا الجديدة، بما فيها عملية ”زونيكو“ التي ترمي إلى رسم خرائط للموارد البحرية داخل المنطقة الاقتصادية لكاليدونيا الجديدة وإلى تقييم تلك الموارد؛
	14 - ترحب بالتعاون فيما بين أستراليا وفرنسا ونيوزيلندا بشأن مراقبة مناطق صيد الأسماك، وفقا للرغبات التي أعربت عنها فرنسا خلال مؤتمرات القمة المتعاقبة لفرنسا وأوقيانوسيا؛
	15 - تشير إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاق نوميا التـي تنص على إمكانية أن تصبح كاليدونيا الجديدة عضوا أو عضوا منتسبا في منظمات دولية معينة، وتلاحظ مواصلة تقوية الروابط بين كاليدونيا الجديدة وكل من الاتحاد الأوروبي وصندوق التنمية الأوروبي؛
	16 - تحيط علما بالزيارة الثانية التي قامت البعثة الوزارية الرفيعة المستوى لمجموعة الطليعة الميلانيزية إلى كاليدونيا الجديدة، من 13 إلى 18 آب/أغسطس 2012؛ 
	17 - ترحب بقرار مجموعة الطليعة الميلانيزية تعيين جبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني رئيسة تالية للمجموعة وافتتاح وحدة للجبهة في مقر أمانة مجموعة الطليعة الميلانيزية ببورت فيلا؛
	18 - تنوه بمساهمة مركز جان - ماري تجيباو الثقافي في حماية ثقافة الكاناك الأصلية في كاليدونيا الجديدة؛
	19 - ترحب بموقف التعاون الذي تبديه الدول والأقاليم الأخرى في المنطقة تجاه كاليدونيا الجديدة، وفيما يتعلق بطموحاتها الاقتصادية والسياسية وتوسيع مشاركتها في الشؤون الإقليمية والدولية؛
	20 - ترحب أيضا بتعيين أول مندوب لكاليدونيا الجديدة في السفارة الفرنسية بنيوزيلندا، في نيسان/أبريل 2012، وفقا للاتفاقية المتعلقة باستضافة مندوبي كاليدونيا الجديدة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية في منطقة المحيط الهادئ، الموقعة في 26 كانون الثاني/يناير 2012؛ 
	21 - ترحب كذلك بالإجراءات التي اتخذتها الدولة القائمة بالإدارة للاستمرار في إحالة المعلومات على النحو المطلوب بموجب المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة إلى الأمين العام؛
	22 -  تلاحظ أن موقعي اتفاق نوميا قد اتف-قوا على توجيه انتباه الأمم المتحدة إلى التقدم المحرز في عملية التحرر؛
	23 -  تقرر أن تبقي قيد النظر المستمر العملية الجارية في كاليدونيا الجديدة نتيجة التوقيع على اتفاق نوميا؛
	24 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة إقليم كاليدونيا الجديدة غير المتمتع بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين.

