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 الدورة الثالثة والستون
جلنـــة املـــسائل الـــسياسية اخلاصـــة 

 ) الرابعةاللجنة(وإهناء االستعمار 
  األعمالجدول من ٣٧البند 

تنفيذ إعالن مـنح االسـتقالل للبلـدان        
   والشعوب املستعمرة

 مشروع مقرر مقدم من الرئيس  
 

 مسألة الصحراء الغربية  
 

 ،إن اجلمعية العامة 
  يف مسألة الصحراء الغربية،وقد أمعنت النظر 
ــد وإذ   ــر املــصري     تؤكــد مــن جدي ــل للتــصرف يف تقري ــشعوب غــري القاب ــع ال  حــق مجي

 ١٥١٤واالستقالل، وفقا للمبـادئ الـواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة ويف قـرار اجلمعيـة العامـة           
ن  املتضمن إعالن مـنح االسـتقالل للبلـدا       ١٩٦٠ديسمرب  / كانون األول  ١٤املؤرخ  ) ١٥ - د(

 والشعوب املستعمرة،
ــسلم  ــليمة        وإذ ت ــارات س ــاليم خي ــصري األق ــر م ــارات املطروحــة لتقري ــع اخلي ــأن مجي  ب

دامت تتفـق مـع الرغبـات الـيت تعـرب عنـها الـشعوب املعنيـة حبريـة وتطـابق املبـادئ احملـددة                          ما
ديـسمرب  / كانون األول  ١٤املؤرخ  ) ١٥ - د (١٥١٤حتديدا واضحا يف قراري اجلمعية العامة       

 وغريمها مـن قـرارات      ١٩٦٠ديسمرب  / كانون األول  ١٥املؤرخ  ) ١٥ - د (١٥٤١  و ١٩٦٠
 العامة، اجلمعية

 ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧املؤرخ  ٦٢/١١٦ 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   
املـــؤرخ  ) ٢٠٠١ (١٣٥٩  و١٩٩١أبريـــل / نيـــسان٢٩املـــؤرخ ) ١٩٩١ (٦٩٠  و١٩٩٠

 ١٤٩٥  و٢٠٠٢يوليـــه / متـــوز٣٠املـــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤٢٩  و٢٠٠١يونيـــه /حزيـــران ٢٩
ــؤرخ ) ٢٠٠٣( ــوز٣١املـ ــه / متـ ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤١  و٢٠٠٣يوليـ ــسان٢٩املـ ــل أب/ نيـ ريـ

) ٢٠٠٥ (١٥٩٨  و٢٠٠٤أكتــوبر  / تــشرين األول ٢٨املــؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٠  و٢٠٠٤
أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٨املـــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٤   و٢٠٠٥أبريـــل / نيـــسان٢٨املـــؤرخ 
املـــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٢٠  و٢٠٠٦أبريـــل / نيـــسان٢٨املـــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٥  و٢٠٠٥

 ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣١
أبريــل / نيــسان٣٠املــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤س األمــن لقراراتــه اختــاذ جملــؤكــد وإذ ت 
) ٢٠٠٨ (١٨١٣ و ٢٠٠٧أكتــوبر  / تــشرين األول ٣١املــؤرخ  ) ٢٠٠٧ (١٧٨٣ و ٢٠٠٧
 ،٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠املؤرخ 

ــا وإذ   ــران١٩  و١٨الجتمــاع الطــرفني يف   تعــرب عــن ارتياحه ــه / حزي  ٢٠٠٧يوني
 إىل ١٦ ومــن ٢٠٠٨ينــاير /لثــاين كــانون ا٩ إىل ٧ ومــن ٢٠٠٧أغــسطس / آب١١  و١٠ و

 حتت رعاية املبعوث الشخصي لألمني العام وحبضور البلدان اجملـاورة،           ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨
 والتفاقهما على مواصلة إجراء املفاوضات،

جبميـع األطـراف ودول املنطقـة أن تتعـاون بـشكل كامـل مـع األمـني العـام           وإذ هتيـب  
 ومبعوثه الشخصي ومع بعضها بعضا، 

  مسؤولية األمم املتحدة حيال شعب الصحراء الغربية،تؤكد من جديدذ وإ 
بـاجلهود الـيت يبـذهلا األمـني العـام ومبعوثـه الشخـصي حبثـا                يف هذا الصدد     وإذ ترحب  

 يكفـل لـشعب الـصحراء الغربيـة تقريـر     و الطـرفني  مـن   مقبـوال  للـصراع يكـون  عن حل سياسي  
 مصريه،

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

__________ 
 .، الفصل الثامن)A/63/23 (٢٣والستون، امللحق رقم ثالثة الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ال :انظر )١( 
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 ،)٢( تقرير األمني العاموقد درست أيضا 
 ؛)٢( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 ١٧٥٤ملفاوضـــات الـــيت بـــدأت مبوجـــب قـــرار جملـــس األمـــن عمليـــة اتؤيـــد  - ٢ 

، مـن أجـل    )٢٠٠٨ (١٨١٣ و   )٢٠٠٧ (١٧٨٣لس  وتواصلت مبوجب قراري اجمل   ) ٢٠٠٧(
التوصل إىل حل سياسـي عـادل ودائـم ومقبـول للطـرفني، ممـا يكفـل لـشعب الـصحراء الغربيـة                       

  يف هذا اخلصوص،الشخصي باجلهود اليت بذهلا األمني العام ومبعوثه وتشيدتقرير مصريه، 
ــسياسية والع   ترحــب - ٣  ــداء اإلرادة ال ــالتزام الطــرفني مبواصــلة إب ــاخ   ب ــل يف من م

طــور جديــد مــن املفاوضــات املكثفــة، حبــسن نيــة ودون االنتقــال إىل مــؤات للحــوار مــن أجــل 
، ممـا   ٢٠٠٦شروط مسبقة، مع مراعاة اجلهود اليت بذلت والتطـورات الـيت حـصلت منـذ عـام                  

) ٢٠٠٨ (١٨١٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٨٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤يكفل تنفيذ قرارات جملـس األمـن     
 وجناح املفاوضات؛

ــب أيــــضا  - ٤  ــني الطــــرفني يف     ترحــ ــرت بــ ــيت جــ ــات الــ  ١٩  و١٨ باملفاوضــ
ينـاير  / كـانون الثـاين  ٩ إىل ٧ ومـن  ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١١  و ١٠  و ٢٠٠٧يونيـه   /حزيران
  حبضور البلدان اجملاورة وبرعاية األمم املتحدة؛٢٠٠٨مارس / آذار١٨ إىل ١٦ ومن ٢٠٠٨

ر الدوليـة، وهتيـب هبمـا أن      بالطرفني أن يتعاونا مـع جلنـة الـصليب األمحـ           هتيب - ٥ 
 يتقيدا بااللتزامات املنصوص عليها مبوجب القانون اإلنساين الدويل؛

 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  

 جلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني؛ذلك إىل ا
 األمني العام إىل أن يقدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الرابعـة والـستني          تدعو - ٧ 

 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
 

__________ 
 )٢( A/63/131. 


