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 الثانية والستونالدورة 
جلنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة 

 )اللجنة الرابعة( وإهناء االستعمار
  من جدول األعمال٤٠البند 

تنفيذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان       
    والشعوب املستعمرة

 مشروع قرار مقدم من الرئيس  
 

 مسألة الصحراء الغربية  
  

 ،إن اجلمعية العامة 
  يف مسألة الصحراء الغربية،ظروقد أمعنت الن 
ــد   ــد تأكيـ ــصري       وإذ تعيـ ــر املـ ــصرف يف تقريـ ــل للتـ ــري القابـ ــشعوب غـ ــع الـ ــق مجيـ  حـ

 ١٥١٤واالستقالل، وفقا للمبـادئ الـواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة ويف قـرار اجلمعيـة العامـة           
 واملتـــضمن إعـــالن مـــنح االســـتقالل  ١٩٦٠ديـــسمرب / كـــانون األول١٤املـــؤرخ ) ١٥ - د(

 ان والشعوب املستعمرة،للبلد
 بأن مجيـع اخليـارات املطروحـة لتقريـر مـصري األقـاليم هـي خيـارات سـليمة                    وإذ تسلم  

دامت تتفـق مـع الرغبـات الـيت تعـرب عنـها الـشعوب املعنيـة حبريـة وتطـابق املبـادئ احملـددة                          ما
 ديـسمرب / كـانون األول ١٤املـؤرخ  ) ١٥-د (١٥١٤حتديدا واضحا يف قراري اجلمعيـة العامـة         

 وغريمهــا مــن قــرارات ١٩٦٠ديــسمرب / كــانون األول١٥املــؤرخ ) ١٥-د (١٥٤١ و ١٩٦٠
 العامة، اجلمعية

 ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨املؤرخ ، ٦٠/١١٤ إىل قرارها وإذ تشري 
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 إىل مجيــع قــرارات اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن املتعلقــة مبــسألة        وإذ تــشري أيــضا  
 الصحراء الغربية،

يونيه / حزيران ٢٧املؤرخ  ) ١٩٩٠ (٦٥٨ جملس األمن    اتإىل قرار  وإذ تشري كذلك   
ــؤرخ ) ١٩٩١ (٦٩٠، و ١٩٩٠ املــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٥٩، و ١٩٩١أبريــل / نيــسان٢٩امل

 ١٤٩٥، و ٢٠٠٢يوليــه / متــوز٣٠املــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤٢٩ ، و٢٠٠١يونيــه / حزيــران٢٩
أبريـــل /ان نيـــس٢٩املـــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤١، و ٢٠٠٣يوليـــه / متـــوز٣١املـــؤرخ ) ٢٠٠٣(

) ٢٠٠٥ (١٥٩٨، و   ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٨املؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٠ ، و ٢٠٠٤
أكتــوبر / تــشرين األول٢٨املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٤، و  ٢٠٠٥أبريــل /  نيــسان٢٨املــؤرخ 
املـؤرخ  ) ٢٠٠٦ (١٧٢٠، و   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٨املؤرخ  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٥، و     ٢٠٠٥

 ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣١
 ،٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠يف ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤باختاذ قرار جملس األمن  حبوإذ تر 
 ١٠يونيـــه و / حزيـــران١٩ و ١٨الجتمـــاع الطـــرفني يف  عـــن ارتياحهـــاتعـــرب وإذ  

 حتــت رعايــة املبعــوث الشخــصي لألمــني العــام وحبــضور البلــدان  ٢٠٠٧أغــسطس / آب١١ و
 ا على مواصلة إجراء املفاوضات،ماجملاورة، والتفاقه

جبميـع األطـراف ودول املنطقـة أن تتعـاون بـشكل كامـل مـع األمـني العـام           يـب وإذ هت 
 ومبعوثه الشخصي ومع بعضها البعض، 

  مسؤولية األمم املتحدة حيال شعب الصحراء الغربية،وإذ تعيد تأكيد 
بـاجلهود الـيت يبـذهلا األمـني العـام ومبعوثـه الشخـصي حبثـا                يف هذا الصدد     وإذ ترحب  

يكفـــل لـــشعب الـــصحراء الغربيـــة و الطـــرفني مـــن  مقبـــوالاع يكـــون للـــرتعـــن حـــل سياســـي
 مصريه، تقرير

 الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة اخلاصة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح                  وقد درست  
 ،)١(االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

 ،)٢( تقرير األمني العاموقد درست أيضا 
 ؛)٢(م بتقرير األمني العاحتيط علما - ١ 

__________ 
 .من، الفصل الثا)A/62/23 (٢٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية الستون، امللحق رقم انظر  )١( 
 )٢( A/62/128. 
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الـذي أُهيـب فيـه بـالطرفني        ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤ قـرار جملـس األمـن        تؤيد بشدة  - ٢ 
يدخال يف مفاوضات دون شـروط مـسبقة وحبـسن نيـة، مـع أخـذ التطـورات احلاصـلة علـى                 أن

مدار الشهور األخرية يف احلـسبان، مـن أجـل التوصـل إىل حـل سياسـي عـادل ودائـم ومقبـول                       
 لغربية تقرير مصريه؛ للطرفني، مبا يكفل لشعب الصحراء ا

ــب - ٣  ــومي     ترحــ ــرفني يف يــ ــني الطــ ــرت بــ ــيت جــ ــات الــ  ١٩ و ١٨ باملفاوضــ
 يف حــضور البلــدان اجملــاورة وبرعايــة ٢٠٠٧أغــسطس / آب١١ و ١٠يونيــه ويــومي /حزيــران

 األمم املتحدة؛
 باجلهود اليت يبذهلا األمـني العـام ومبعوثـه اخلـاص مـن أجـل تنفيـذ قـرار                    تشيد - ٤ 

، وتشجع الطرفني علـى مواصـلة إبـداء اإلرادة الـسياسية وروح             )٢٠٠٧ (١٧٤٥جملس األمن   
 ات للحوار وإلجناح املفاوضات؛ر دعم تلك اجلهود، وهتيئة مناخ موالتعاون يف إطا

 بــالطرفني أن يتعاونــا مــع جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة، وتــدعومها إىل هتيــب - ٥ 
 نون اإلنساين الدويل؛التقيد بااللتزامات املنصوص عليها مبوجب القا

 إىل اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان                  تطلب - ٦ 
والــشعوب املــستعمرة أن تواصــل النظــر يف احلالــة يف الــصحراء الغربيــة، وأن تقــدم تقريــرا عــن  

 ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني؛
أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثالثـة والـستني                األمني العام إىل     تدعو - ٧ 

 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
 


