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 الدورة احلادية والستون
 جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار

 )اللجنة الرابعة(
  من جدول األعمال٣٩البند 

  تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
مجهورية ،  اجلزائر،  جامايكا،  ليشيت - تيمور،  بوتسوانا،  أوغندا،  أنغوال،  أنتيغوا وبربودا   

، ســانت لوســيا، زمبــابوي، زامبيــا، روانــدا، دومينيكــا، جنــوب أفريقيــا، يــا املتحــدةترتان
: نيجرييـا ، و ناميبيـا ،  موزامبيـق ،  ليـسوتو ،  ليبرييـا ،  كينيـا ،  كوبـا ،  فيجي،  فرتويال،  غرينادا

 مشروع قرار
 

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

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

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

 الصحراء الغربية،
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يونيـه  / حزيـران  ٢٧املؤرخ  ) ١٩٩٠ (٦٥٨ إىل قراري جملس األمن      وإذ تشري كذلك   
 اللــذين وافــق الــس مبوجبــهما  ١٩٩١أبريــل / نيــسان٢٩املــؤرخ ) ١٩٩١ (٦٩٠ و ١٩٩٠

 ،)١(على خطة التسوية للصحراء الغربية
يونيـــه / حزيـــران٢٩املـــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٥٩ إىل قـــراري جملـــس األمـــن وإذ تـــشري 
ــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤٢٩ و ٢٠٠١ ــوز٣٠املـ ــه / متـ ــرار  ٢٠٠٢يوليـ ــذلك إىل القـ  ١٤٩٥، وكـ

 عن تأييـده خلطـة الـسالم مـن           الذي أعرب فيه الس    ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٣١املؤرخ  ) ٢٠٠٣(
باعتبارهـا حـال سياسـيا أمثـل يقـوم علـى اتفـاق               )٢(أجل تقرير شـعب الـصحراء الغربيـة مـصريه         

 ١٥٧٠، و ٢٠٠٤أبريـــــل / نيـــــسان٢٩املـــــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤١الطـــــرفني، والقـــــرارات 
/  نيـسان  ٢٨املؤرخ  ) ٢٠٠٥ (١٥٩٨، و   ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨املؤرخ  ) ٢٠٠٤(

ــل  ــؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٦٣٤ و ،٢٠٠٥أبريـ ــشرين األول٢٨املـ ــوبر / تـ  ١٦٧٥، و ٢٠٠٥أكتـ
 ،٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨املؤرخ ) ٢٠٠٦(

 بردود الطرفني والدول ااورة على املبعوث الشخـصي لألمـني العـام             وإذ حتيط علما   
 ،)٣(٢٠٠٣مايو / أيار٢٣بشأن خطة السالم الواردة يف تقرير األمني العام املؤرخ 

  مسؤولية األمم املتحدة حيال شعب الصحراء الغربية،كيدوإذ تعيد تأ 
 بــدء نفــاذ وقــف إطــالق النــار وفقــا للمقتــرح الــذي قدمــه  وإذ تالحــظ مــع االرتيــاح 

قـف إطـالق النـار باعتبـاره جـزءا        األمني العـام، وإذ تؤكـد األمهيـة الـيت توليهـا للحفـاظ علـى و                
 يتجزأ من خطة التسوية، ال

 علــى صــالحية خطــة التــسوية، وإذ تالحــظ يف الوقــت   ، يف هــذا الــصدد،وإذ تــشدد 
 نفسه االختالفات اجلوهرية بني الطرفني يف تنفيذها،

 أن عدم إحراز تقدم يف تسوية النـزاع حول الصحراء الغربية مـا فتـئ يـسبب                 وإذ تؤكد  
معانــاة لــشعب الــصحراء الغربيــة، وال يــزال مــصدرا حمــتمال للقالقــل يف املنطقــة، ويعــوق التنميــة 

 القتصادية ملنطقة املغرب العريب، ومن مث فمن الضرورة القصوى البحث عن حل سياسي،ا
 باجلهود اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثه الشخصي حبثـا عـن حـل سياسـي                وإذ ترحب  

 مقبول من الطرفني يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصريه،

__________ 
 .Corr.1  وS/22464 و S/21360انظر  )١( 
 .، املرفق الثاينCorr.1 و S/2003/565انظر  )٢( 
 .Corr.1  وS/2003/565انظر  )٣( 



A/C.4/61/L.5  
 

06-55629 3 
 

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

 ،)٥( تقرير األمني العاموقد درست أيضا 
 ؛)٥( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
الذي أعرب فيـه الـس عـن        ) ٢٠٠٣ (١٤٩٥ على قرار جملس األمن      تشدد - ٢ 

ده خلطة السالم من أجل تقرير شعب الصحراء الغربية مصريه باعتبارها حال سياسـيا أمثـل                تأيي
 يقوم على اتفاق الطرفني؛

  اختالف رد فعل الطرفني إزاء خطة السالم هذه؛تربز - ٣ 
 بقوة للجهود اليت يبذهلا األمني العـام ومبعوثـه الشخـصي مـن              تواصل تأييدها  - ٤ 

 من الطرفني للنـزاع حول الصحراء الغربية؛أجل حتقيق حل سياسي مقبول 
هودمهـا البـارزة وعلـى الطـرفني         األمـني العـام ومبعوثـه الشخـصي جل          على تثين - ٥ 

 أبدياه من روح التعاون يف دعم تلك اجلهود؛ ملا
ــب - ٦  ــام        ي ــني الع ــع األم ــل م ــاون الكام ــة التع ــدول املنطق ــع األطــراف وب  جبمي

 ومبعوثه الشخصي؛
  مسؤولية األمم املتحدة حيال شعب الصحراء الغربية؛دتعيد تأكي - ٧ 
 بالطرفني التعاون مع جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة يف جهودهـا الراميـة                 يب - ٨ 

إىل حـــل مـــشكلة مـــصري األشـــخاص الـــذين اعتـــربوا مفقـــودين، ويـــب بـــالطرفني االمتثـــال    
ــاإلفراج دون مز     ــدويل ب ــساين ال ــانون اإلن ــا مبوجــب الق ــع    اللتزامام ــأخري عــن مجي ــن الت ــد م ي

 ؛رتاعاحملتجزين منذ بداية ال
 إىل اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان                  تطلب - ٩ 

والــشعوب املــستعمرة أن تواصــل النظــر يف احلالــة يف الــصحراء الغربيــة، وأن تقــدم تقريــرا عــن  
 ؛ والستنيثانيةذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا ال

 والـستني   ثانيـة  األمني العام إىل أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا ال               تدعو - ١٠ 
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

__________ 
 .، الفصل الثالث)A/60/23 (٢٣جمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للانظر  )٤( 
 )٥( A/60/116. 
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