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اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيـ عالـ م مـن
االستق ل للبلدام والشعوب املستعمرة
بابوا غينيا اجلديدة وفيجي :مشروع قرار

مسألة توكي و
إن اجلمعية العامة،
وقد نظرت يف مسألة توكي و،
وإذ حتيط علما بالفصل املتعلق بتوكي و من تقرير اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـ
عال م من االستق ل للبلدام والشعوب املستعمرة الن أالماهلا خ ل الام ،)1(2015
وإذ تشيير عىل قرارهــا ( 1514د )15-املــخر  14كــانوم األوليديســم 1960
املتضمن عال م مـن االسـتق ل للبلـدام والشـعوب املسـتعمرة ،وعىل مجيـ قـراراو ومقـرراو
األمــم املتحــدة املتعلقــة باألقــاليم غــب املتمتعــة بــاسيم ال ـ اا ،وال ســيما قــرار اجلمعيــة العامــة
70يhttp://undocs.org/ar/A/RES/70/101 101املخر  15كانوم األوليديسم ،2015
وإذ تالحظ مع التقدير اسـتمرار التعـاوم النمـو اي الـ د تبديـز نيوايلنـدا ،بصـفتاا
الدولــة القاةمــة بــا دارة ،فيمــا يتعلــق بعمــل اللجنــة اخلاصــة املتصــل بتــوكي و ،واســتعدادها
للسماح لبعثاو األمم املتحدة بزيارة ا قليم،

__________
( )1الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة احلادية والسبعون ،امللحق رقم  ،)A/71/23( 23الفصل اسادد الشر.
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وإذ تالحظ ميع التقيدير ضي يا التعـاوم القـاةم بـي نيوايلنـدا والوكـاالو املتصصصـة
واملخسساو األخرى التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة ،وةاصـة برنـامم األمـم املتحـدة ا ـاةي،
من أال تنمية توكي و،
وإذ تالحظ أم توكي و جتسـد ،بوصـفاا عقليمـا ازريـا صـحبا ،مالـة معظـم األقـاليم
اليت ال تزال غب متمتعة باسيم ال اا وأم هلا ،باالتبارها موضـوع دراسـة مالـة فرديـة يتجلـ
فياا جناح التعاوم الل عهناء االستعمار ،أمهية أكـ بالنسـبة لممـم املتحـدة يف سـعياا عىل ع ـام
الملاا يف ميدام عهناء االستعمار،
وإذ تشر عىل مصول تـوكي و اللـ مركـز الضـو منتسـن يف منظمـة األمـم املتحـدة
لمغ ية والزراالة،
وإذ تييدر أم نيوايلنــدا وتــوكي و قــد وقعتــا يف  21تشــرين الثــافينوفم 2003
وثيقــــة بعنــــوام ”بيــــام مشــــترب بشــــأم مبــــاد الشــــراكة“ تــــبي مقــــوي ومســــخولياو
البلدين الشرييي،
وإذ ت ييع ا اعتبار ييا قــرار سلــف الفونــو العــام الـ د ااـ ا يف ااتماالــز املعقــود يف
تشرين الثافينوفم  2003القن مشاوراو مستفيضـة يف القـرى الـث ي مجيعاـا أم يبحـ
رمسيا مـ نيوايلنـدا خيـار اسيـم الـ اا يف ارتبـاو مـر ،وقـرارا يف بيأغسـ ف  2005أم
جيـــرد اســـتفتاء بشـــأم تقريـــر املصـــب يف ـــباويف اير  2006اســـتنادا عىل مشـــروع دســـتور
لتوكي و ومشروع معاهدة ارتباو مر م نيوايلندا ،وقرارا المقا أم جيـرد اسـتفتاء خـر يف
تشــرين األوليأكتــوبر  ،2007وأم االســتفتاءين ي يســفرا الــن أغلبيــة الثلــثي مــن األصــواو
الصحيحة اليت يشترطاا سلف الفونو العـام لتحـيب مركـز تـوكي و كـ قليم غـب متمتـ بـاسيم
ال اا خاض دارة نيوايلندا،
وإذ تشر عىل تنظيم انتصاباو مرة ونزياة يف ا قليم يف كانوم الثافييناير ،2014
وإذ حتيييط علمييا باملشــاوراو الدســتورية لعــام  ،2013الــيت مــن املقــرر أم تواصــل
اللجنة الدسـتورية النظـر فياـا ،والـيت قادهـا ـعن تـوكي و وكانـ ضـدمن عىل وضـ ـو
هلييـل ميـومي مناسـن ثقافيـا ومـراع سالتـز الراهنـة ،والـيت تواـ باالتمـاد الشـعار الـوطين
لإلقليم والتصديق الليز ،عىل اانن الدستور والنشيد الوطين والعلم الوطين،
وإذ ت ع ا اعتبار ا البيام ال د أدىل بز رةيف ميومة توكي و يف اسلقة الدراسـية
ا قليمية ملن قة احمليط اهلاد بشـأم تنفيـ العقـد الـدوث الثالـ للقضـاء اللـ االسـتعمار الـيت
القدو يف نادد ،فيجي ،يف الفترة من  21عىل  23أياريمايو  ،2014وال د يفيد بـأم المليـة
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تقريــر مصــب ا قلــيم ال مييــن تناوهلــا عــزل الــن التاديــد الـ د يشــيلز تحــب املنــا وارتفــاع
منســوب البحــر ،وع تض ـ يف االتبارهــا أيضــا أم تــوكي و تعتــزم مواصــلة اســتعرا اخل ــة
االســتراتيجية الوطنيــة مــن أاــل ديــد أولويــاو التنميــة وغبهــا مــن األولويــاو ملــا بعـــد
الام  ، 2015ـا يف لـا النظـر يف مسـألة تقريـر املصـب وكيفيـة عاـراء اسـتفتاء تمـل بشـأم
تقرير املصب بالتعاوم م الدولة القاةمة با دارة،
وإذ تشر عىل البيام ال د ألقـاا يف اسلقـة الدراسـية لثـل ميومـة نيوايلنـدا ،بصـفتاا
الدولة القاةمة بـا دارة ،والـ د يشـب عىل التعـاوم الوثيـق والـودد القـاةم بـي ا قلـيم والدولـة
القاةمة با دارة من ما يقرب من  90الاما ،بـالتركيز اللـ تـوفب خـدماو او نواليـة ايـدة
يف ســاالو الرالايــة الصــحية والتعلــيم ،واالتصــاالو الســليية وال ســليية ،وال اقــة املتجــددة،
وتقدمي الدالم لق اع مصاةد األمساب ،وعنشاء اهلياكل األساسـية للنقـل واخلـدماو ،وع ت مـ
قيام نيوايلندا ب هداء توكي و البّارة اديدة خمصصة لشعن توكي و لتحسـي تواصـل تـوكي و
م من قة احمليط اهلاد والعاي بصورة أالم ،دخل اخلدمة يف اريمارس ،2016
 - 1تعترف بقرار سلـف الفونـو العـام يف الـام  ،2008أم تخاـل تـوكي و النظـر
يف ااــا أد عاــراء لتقريــر املصــب يف املســتقبل وأم تيــرس نيوايلنــدا وتــوكي و مــن اديــد
اجلاــود واالهتمــام ليفالــة ســي اخلــدماو الضــرورية واهلياكــل األساســية يف اــزر تــوكي و
املراانية وتعزيزها ،لا يضمن سي نوالية اسياة والفرص املتامة لشعن توكي و؛
 - 2ترحب بالتقدم احملـرا يف نقـل السـل ة عىل سـالف التاوبوليحـا الث ثـة (ا ـالف
القرويــة) ،من ـ الــام  ،2004وت م ـ أم مــن املقــرر عاــراء مزيــد مــن املناقشــة بشــأم ه ـ ا
املوضــوع بنــاء اللــ الت وصــياو الــواردة يف تقريــر اســتعرا نقــل الســل ة ،الــ د أالــد يف
الام 2012؛
 - 3تالحظ مع التقدير أم توكي و ونيوايلنـدا ال تـزاالم ملتـزمتي التزامـا راسـصا
بالتنمية املستمرة لتوكي و ا يعود بالنف الل عن توكي و الل املـدى ال ويـل ،مـ التركيـز
بواز خاص الل مواصلة ت وير املرافق يف كل ازيرة مراانية ا يفي بامتياااتز اسالية؛
 - 4تشر عىل االتماد توكي و خ تاا االستراتيجية الوطنية للفتـرة 2015-2010
وعىل أم االلتزام املشترب بي توكي و ونيوايلندا من أال التنميـة للفتـرة  2015-2011يع ـي
األولويــة ألربـ ركــاةز ع اةيــة رةيســية تشــمل اسوكمــة الر ــيدة ،وتنميــة البنيــة التحتيــة ،وتنميــة
قدراو املوارد البشرية ،والتنمية املستدامة؛
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 - 5تقيير بــالتزام نيوايلنــدا املســتمر واملتســق بالوفــاء باالمتيااــاو االاتمااليــة
واالقتصادية لشـعن تـوكي و ،ـا يف لـا عجنـاا مشـروع ال اقـة املتجـددة لتـوكي و وخدمـة
نقــل حبــرد مســتأارة اديــدة ،وك ـ لا بالــدالم املقــدم مــن برنــامم األمــم املتحــدة ا ــاةي
ومنظمة الصحة العاملية وما يبديانز من تعاوم؛
 - 6تشيييد بتحقيــق تــوكي و يف الــام  2013نســبة  60يف املاةــة مــن األهــدامن
املدراة يف خ تاا االستراتيجية الوطنية ،ا يف لا عجنـاا مشـروع تـوكي و لل اقـة املتجـددة
بدالم من الدولة القاةمة با دارة ،ومن هيئة نيوايلنـدا املعنيـة بيفـاءة ال اقـة ومفظاـا اـاةزة
ال اقة املتجددة سيومة توكي و؛
 - 7تقيير حبااــة تــوكي و عىل اســتمرار الــدالم املقــدم مــن ا تم ـ الــدوث وبرغبــة
توكي و يف املشـاركة يف املناقشـاو بشـأم خ ـة التنميـة ملـا بعـد الـام  ،2015واآلثـار املترتبـة
الل تحب املنا  ،ومحاية البيئة واحملي او؛
 - 8حتيط علما باالتزام توكي و مواصلة اسـتعرا خ تـاا االسـتراتيجية الوطنيـة
هبــدمن ديــد أولوياضــا ا اةيــة وغبهــا مــن أولويــاو مــا بعــد الــام  ،2015والنظــر أيضــا يف
مســألة تقريــر املصــب والييفيــة الــيت ســيجرد هبــا ا قلــيم اســتفتاء ــتم بشــأم تقريــر املصــب
بالتعاوم م الدولة القاةمة با دارة؛
 - 9تشييير ميييع ا رتييييا عىل تأســـيف وتشـــحيل الصـــندوي االســـتئماف الـــدوث
لتوكي و لـدالم امتيااـاو تـوكي و املسـتمرة ،وضيـن بالـدول األالضـاء والوكـاالو الدوليـة
وا قليمية املسامهة يف الصندوي لتوفر ب لا الدالم العملي ملسـاالدة تـوكي و يف التحلـن اللـ
املشاكل النامجة الن صحر مسامتاا والزلتاا وانعدام املوارد فياا؛
 - 10ترحييب بــروح التعــاوم الــيت أبــدضا الــدول واألقــاليم األخــرى يف املن قــة جتــاا
تــوكي و وبالــدالم ال ـ د تــوفرا ل موماضــا االقتصــادية والسياســية ومشــاركتاا املتزايــدة يف
الشــخوم ا قليميــة والدوليــة ،وت م ـ  ،يف ه ـ ا الصــدد ،اض ـ ع تــوكي و بنجــاحب برةاســة
االاتماع الواارد السنود العا ر لوكالة مصاةد األمساب ملنتدى ازر احملـيط اهلـاد  ،املعقـود
يف تــوكي و الــام  ،2014وقيــام رةــيف ميومــة تــوكي و بتمثيــل الوكالــة يف املــخ ر الــدوث
الثال ـ املعــين بالــدول اجلزريــة الصــحبة الناميــة ،املعقــود يف أبيــا ،يف أيلوليســبتم ،2014
وت مـ ـ توقيـ ـ تـــوكي و ميثـــاي منتـــدى تنميـــة اـــزر من قـــة احملـــيط اهلـــاد يف نيســـامي
أبريل  2016حبي أصبح العضو الثاف الشر يف املنتدى؛
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 - 11هتيييب بالدولــة القاةمــة بــا دارة ووكــاالو األمــم املتحــدة مواصــلة تقــدمي
املساالدة لتوكي و وهي ضي قدما الل طريق التنمية؛
 - 12تقيييير بـــا اراءاو ا جيابيـــة الـــيت ااـ ـ ضا الدولـــة القاةمـــة بـــا دارة مالـــة
املعلومــاو املتعلقــة باسالــة السياســية واالقتصــادية واالاتمااليــة يف تــوكي و عىل األمــي العــام،
وان املادة ( 73هـ) من ميثاي األمم املتحدة؛
 - 13تشيد بالتزام كل من توكي و ونيوايلندا واصلة العمل معـا ملـا فيـز مصـلحة
توكي و و عباا؛
 - 14تطلب عىل اللجنة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـ عالـ م مـن االسـتق ل للبلـدام
والشعوب املستعمرة أم تواصل دراسـة مسـألة عقلـيم تـوكي و غـب املتمتـ بـاسيم الـ اا وأم
تقدم تقريرا الن لا عىل اجلمعية العامة يف دورضا الثانية والسبعي.
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