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 الدورة التاسعة واخلمسونالدورة التاسعة واخلمسون
ــا    ــية اخلاصــة وإهن ــة املســائل السياس ــا   جلن ــية اخلاصــة وإهن ــة املســائل السياس   ءءجلن

 ))اللجنة الرابعةاللجنة الرابعة((االستعمار االستعمار 
  من جدول األعمال من جدول األعمال٢٠٢٠البند البند 

ــدان    ــتقالل للبلــ ــنح االســ ــالن مــ ــذ إعــ ــدان   تنفيــ ــتقالل للبلــ ــنح االســ ــالن مــ ــذ إعــ تنفيــ
   والشعوب املستعمرةوالشعوب املستعمرة

، أنتيغوا وبربودا، أنغوال، تيمور ليشيت، جامايكا، اجلزائر، جزر البـهاما، مجهوريـة             ، أنتيغوا وبربودا، أنغوال، تيمور ليشيت، جامايكا، اجلزائر، جزر البـهاما، مجهوريـة             إثيوبياإثيوبيا  
ترتانيا املتحدة، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، غرينادا، فيجي، كوبا، كينيا، ليسوتو،           ترتانيا املتحدة، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، غرينادا، فيجي، كوبا، كينيا، ليسوتو،           

 مشروع قرارمشروع قرار: : موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيجريياموريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيجرييا
 

 مسألة الصحراء الغربيةمسألة الصحراء الغربية  
 

 إن اجلمعية العامة،إن اجلمعية العامة، 
 يف مسألة الصحراء الغربية،يف مسألة الصحراء الغربية،وقد أمعنت النظر وقد أمعنت النظر  
ــد    ــد تأكيـ ــد  وإذ تعيـ ــد تأكيـ ــري  وإذ تعيـ ــعوب غـ ــع الشـ ــق مجيـ ــري  حـ ــعوب غـ ــع الشـ ــق مجيـ ــري   حـ ــر املصـ ــرف يف تقريـ ــل للتصـ ــري    القابـ ــر املصـ ــرف يف تقريـ ــل للتصـ  القابـ

ــرار اجلمعيـــة العامـــة     ــا للمبـــادئ الـــواردة يف ميثـــاق األمـــم املتحـــدة ويف قـ ــرار اجلمعيـــة العامـــة    واالستقــــالل، وفقـ ــا للمبـــادئ الـــواردة يف ميثـــاق األمـــم املتحـــدة ويف قـ واالستقــــالل، وفقـ
ــؤرخ ))١٥١٥  -د د (( ١٥١٤١٥١٤ ــؤرخ ، املـ ــانون  ١٤١٤، املـ ــانونكـ ــمرب // األول األولكـ ــمرب ديسـ ــنح   ١٩٦٠١٩٦٠ديسـ ــالن مـ ــمن إعـ ــنح   ، واملتضـ ــالن مـ ــمن إعـ ، واملتضـ

 االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة،االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة،
 ،،٢٠٠٤٢٠٠٤ديسمرب ديسمرب // األول األولكانونكانون  ١٧١٧ املؤرخ  املؤرخ ١٠٩١٠٩//٥٨٥٨إىل قرارها إىل قرارها وإذ تشري وإذ تشري  
إىل مجيــع قــرارات اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن املتعلقــة مبســألة        إىل مجيــع قــرارات اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن املتعلقــة مبســألة        وإذ تشــري أيضــا  وإذ تشــري أيضــا   

 الصحراء الغربية،الصحراء الغربية،
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ــران  ٢٧٢٧، املــؤرخ ، املــؤرخ ))١٩٩٠١٩٩٠ ( (٦٥٨٦٥٨إىل قــراري جملــس األمــن  إىل قــراري جملــس األمــن  وإذ تشــري كــذلك وإذ تشــري كــذلك   ــرانحزي   //حزي
ن ن ، اللذين وافق جملـس األمـ      ، اللذين وافق جملـس األمـ      ١٩٩١١٩٩١أبريل  أبريل  //نيساننيسان  ٢٩٢٩، املؤرخ   ، املؤرخ   ))١٩٩١١٩٩١ ( (٦٩٠٦٩٠ و    و   ١٩٩٠١٩٩٠  يونيهيونيه

 ،،))١((مبوجبهما على خطة التسوية للصحراء الغربيةمبوجبهما على خطة التسوية للصحراء الغربية
يونيـــه يونيـــه //حزيـــرانحزيـــران  ٢٩٢٩املـــؤرخ املـــؤرخ ) ) ٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٥٩١٣٥٩إىل قـــراري جملـــس األمـــن إىل قـــراري جملـــس األمـــن وإذ تشـــري وإذ تشـــري  
  ١٤٩٥١٤٩٥، وكـــذلك إىل القـــرار ، وكـــذلك إىل القـــرار ٢٠٠٢٢٠٠٢يوليـــه يوليـــه //متـــوزمتـــوز  ٣٠٣٠، املـــؤرخ ، املـــؤرخ ))٢٠٠٢٢٠٠٢ ( (١٤٢٩١٤٢٩ و  و ٢٠٠١٢٠٠١

الم الم ، الذي أعـرب فيـه اجمللـس عـن تأييـده خلطـة السـ               ، الذي أعـرب فيـه اجمللـس عـن تأييـده خلطـة السـ               ٢٠٠٣٢٠٠٣يوليه  يوليه  //متوزمتوز  ٣١٣١، املؤرخ   ، املؤرخ   ))٢٠٠٣٢٠٠٣((
حال سياسيا أمثل يقـوم علـى اتفـاق         حال سياسيا أمثل يقـوم علـى اتفـاق          باعتبارها    باعتبارها   ))٢((أجل تقرير شعب الصحراء الغربية مصريه     أجل تقرير شعب الصحراء الغربية مصريه     من  من  

 ،،٢٠٠٤٢٠٠٤أبريل أبريل //نيساننيسان  ٢٩٢٩، املؤرخ ، املؤرخ ))٢٠٠٤٢٠٠٤ ( (١٥٤١١٥٤١الطرفني، والقرار الطرفني، والقرار 
بردود الطرفني والدول اجملاورة على املبعوث الشخصي لألمـني العـام،   بردود الطرفني والدول اجملاورة على املبعوث الشخصي لألمـني العـام،   وإذ حتيط علما    وإذ حتيط علما     

 ،،))٣((٢٠٠٣٢٠٠٣مايو مايو //أيارأيار  ٢٣٢٣ األمني العام املؤرخ  األمني العام املؤرخ بشأن خطة السالم، الواردة يف تقريربشأن خطة السالم، الواردة يف تقرير
 مسؤولية األمم املتحدة إزاء شعب الصحراء الغربية،مسؤولية األمم املتحدة إزاء شعب الصحراء الغربية،وإذ تؤكد من جديد وإذ تؤكد من جديد  
، ، ))٤((بدء نفاذ وقف إطـالق النـار وفقـا القتـراح األمـني العـام              بدء نفاذ وقف إطـالق النـار وفقـا القتـراح األمـني العـام              وإذ تالحظ مع االرتياح     وإذ تالحظ مع االرتياح      

جـزءا ال يتجـزأ مـن       جـزءا ال يتجـزأ مـن       وإذ تؤكد األمهية اليت تعلقها على احلفاظ على وقف إطالق النار باعتباره             وإذ تؤكد األمهية اليت تعلقها على احلفاظ على وقف إطالق النار باعتباره             
 خطة التسوية،خطة التسوية،

، يف هذا الصدد، على صالحية خطة التسوية، وتالحـظ يف الوقـت      ، يف هذا الصدد، على صالحية خطة التسوية، وتالحـظ يف الوقـت      وإذ تسلط الضوء  وإذ تسلط الضوء   
 نفسه االختالفات اجلوهرية بني الطرفني يف تنفيذها،نفسه االختالفات اجلوهرية بني الطرفني يف تنفيذها،

ــزال     وإذ تؤكــد وإذ تؤكــد   ــة ال ي ــرتاع حــول الصــحراء الغربي ــزال     أن عــدم حتقيــق تقــدم يف تســوية ال ــة ال ي ــرتاع حــول الصــحراء الغربي أن عــدم حتقيــق تقــدم يف تســوية ال
ويظــل مصــدرا حمــتمال للقالقــل يف املنطقــة، ويعــوق  ويظــل مصــدرا حمــتمال للقالقــل يف املنطقــة، ويعــوق  يســبب معانــاة لشــعب الصــحراء الغربيــة،  يســبب معانــاة لشــعب الصــحراء الغربيــة،  

التنمية االقتصادية ملنطقة املغرب العريب، ونظرا لذلك، فإن من الضرورة القصـوى البحـث عـن      التنمية االقتصادية ملنطقة املغرب العريب، ونظرا لذلك، فإن من الضرورة القصـوى البحـث عـن      
 حل سياسي، حل سياسي، 

ا عن حل سياسـي مقبـول مـن الطـرفني     ا عن حل سياسـي مقبـول مـن الطـرفني     باجلهود اليت يبذهلا األمني العام حبث    باجلهود اليت يبذهلا األمني العام حبث    وإذ ترحب   وإذ ترحب    
 من شأنه أن يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصريه،من شأنه أن يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصريه،

__________ 
 .Corr.1 و S/22464 و S/21360انظر  )١( 
 )٢( S/2003/565 و ،Corr.1املرفق الثاين ،. 
 )٣( S/2003/565 و ،Corr.1. 
 .A/58/171انظر  )٤( 
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الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة اخلاصة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح                الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة اخلاصة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح                وقد درست   وقد درست    
 ،،))٥((االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرةاالستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

 ،،))٤٤((تقرير األمني العامتقرير األمني العاموقد درست أيضا وقد درست أيضا  
 ؛؛))٤٤((رير األمني العامرير األمني العامبتقبتقحتيط علما حتيط علما  -  ١١ 
الــذي أعــرب فيــه الــذي أعــرب فيــه ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣ ( (١٤٩٥١٤٩٥جملــس األمــن جملــس األمــن علــى قــرار علــى قــرار تســلط الضــوء تســلط الضــوء  -  ٢٢ 

السالم من أجل تقرير شـعب الصـحراء الغربيـة مصـريه باعتبارهـا حـال       السالم من أجل تقرير شـعب الصـحراء الغربيـة مصـريه باعتبارهـا حـال       اجمللس عن تأييده خلطة   اجمللس عن تأييده خلطة   
 سياسيا أمثل يقوم على اتفاق الطرفني؛سياسيا أمثل يقوم على اتفاق الطرفني؛

م مـن أجـل حتقيـق حـل         م مـن أجـل حتقيـق حـل         للجهود اليت يبذهلا األمني العـا     للجهود اليت يبذهلا األمني العـا     تواصل تأييدها القوي    تواصل تأييدها القوي     -  ٣٣ 
 سياسي مقبول من اجلانبني للرتاع حول الصحراء الغربية؛سياسي مقبول من اجلانبني للرتاع حول الصحراء الغربية؛

 علــى األمــني العــام جلهــوده اهلائلــة وعلــى الطــرفني ملــا أبــدياه مــن روح     علــى األمــني العــام جلهــوده اهلائلــة وعلــى الطــرفني ملــا أبــدياه مــن روح    تــثينتــثين -  ٤٤ 
 التعاون يف دعم هذه اجلهود؛التعاون يف دعم هذه اجلهود؛

جبميـع األطـراف وبـدول املنطقـة إىل التعـاون علـى الوجـه األكمـل مـع                   جبميـع األطـراف وبـدول املنطقـة إىل التعـاون علـى الوجـه األكمـل مـع                   هتيب  هتيب   -  ٥٥ 
 األمني العام؛األمني العام؛

 مسؤولية األمم املتحدة حيال شعب الصحراء الغربية؛مسؤولية األمم املتحدة حيال شعب الصحراء الغربية؛تعيد تأكيد تعيد تأكيد  -  ٦٦ 
بـاألطراف إىل التعـاون مـع جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة حلـل مشـكلة                   بـاألطراف إىل التعـاون مـع جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة حلـل مشـكلة                   هتيب  هتيب   -  ٧٧ 

مصري األشخاص الـذين اعتـربوا مفقـودين، وهتيـب بـالطرفني إىل االمتثـال اللتزاماهتمـا مبوجـب            مصري األشخاص الـذين اعتـربوا مفقـودين، وهتيـب بـالطرفني إىل االمتثـال اللتزاماهتمـا مبوجـب            
ــاإلفراج دون أي    ــدويل ب ــانون اإلنســاين ال ــاإلفراج دون أي   الق ــدويل ب ــانون اإلنســاين ال ــة     الق ــذ بداي ــديهما من ــع احملتجــزين ل ــأخري عــن مجي ــة     ت ــذ بداي ــديهما من ــع احملتجــزين ل ــأخري عــن مجي ت

 الصراع؛الصراع؛
إىل اللجنة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان                  إىل اللجنة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان                  تطلب  تطلب   -  ٨٨ 

والشــعوب املســتعمرة أن تواصــل النظــر يف احلالــة يف الصــحراء الغربيــة، وأن تقــدم تقريــرا عــن  والشــعوب املســتعمرة أن تواصــل النظــر يف احلالــة يف الصــحراء الغربيــة، وأن تقــدم تقريــرا عــن  
 ؛؛ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسنيذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني

ــدعو  -  ٩٩  ــدعو تـ ــعة     تـ ــا التاسـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام إىل أن يقـ ــني العـ ــعة     األمـ ــا التاسـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام إىل أن يقـ ــني العـ األمـ
 ..واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرارواخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 

__________ 
 )٥( A/58/23) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة : وبالنسبة للنص النهائي، انظر. ، الفصل الثامن)زء الثايناجل

 .٢٣واخلمسون، امللحق رقم 


