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  الدورة السادسة والستون
جلنـــة املـــسائل الـــسياسية اخلاصـــة 

  )اللجنة الرابعة(وإهناء االستعمار 
   من جدول األعمال٦٠البند 

تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلـدان      
  والشعوب املستعمرة

  
   مقدم من الرئيسقرار  مشروع    

  
  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

 ١٥١٤واالسـتقالل وفقــا للمبــادئ الــواردة يف ميثــاق األمــم املتحــدة ويف قــرار اجلمعيــة العامــة  
 املتـضمن إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان      ١٩٦٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤املؤرخ  ) ١٥-د(
  لشعوب املستعمرة،وا

ــسلم   ــليمة       وإذ ت ــارات س ــاليم خي ــصري األق ــر م ــارات املطروحــة لتقري ــع اخلي ــأن مجي   ب
املبـادئ احملـددة    مـع  تطـابق تدامت تتفق مع الرغبات اليت تعرب عنها الشعوب املعنية حبرية و   ما

ديـسمرب  / كـانون األول ١٤املـؤرخ  ) ١٥-د (١٥١٤حتديدا واضحا يف قراري اجلمعيـة العامـة         
ــؤرخ ) ١٥-د (١٥٤١  و١٩٦٠ ــانون ١٥املـــ ــسمرب / األولكـــ ــن  ١٩٦٠ديـــ ــا مـــ  وغريمهـــ
 اجلمعية، قرارات

 
  

 .ألسباب فنيةمرة ثانية أعيد إصدارها   **  
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  ،٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٠ املؤرخ ٦٥/١١٢ إىل قرارها وإذ تشري  
  إىل مجيــع قــرارات اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن املتعلقــة مبــسألة       وإذ تــشري أيــضا   

  الصحراء الغربية،
ــران٢٧املــؤرخ ) ١٩٩٠ (٦٥٨ جملــس األمــن اتإىل قــرار وإذ تــشري كــذلك    / حزي
ــه  ) ٢٠٠١ (١٣٥٩  و١٩٩١أبريــــل / نيــــسان٢٩املــــؤرخ ) ١٩٩١ (٦٩٠  و١٩٩٠يونيــ

 ٢٠٠٢يوليـــه  / متـــوز ٣٠املـــؤرخ  ) ٢٠٠٢ (١٤٢٩  و٢٠٠١يونيـــه  /حزيـــران  ٢٩املـــؤرخ 
ــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٤٩٥ و ــوز٣١املــــــ ــه / متــــــ ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤١  و٢٠٠٣يوليــــــ املــــــ

ــسان ٢٩ ــل /نيـ ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٧٠  و٢٠٠٤أبريـ ــشرين األول٢٨املـ ــوبر / تـ  ٢٠٠٤أكتـ
املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٤  و٢٠٠٥أبريـــــــل / نيـــــــسان٢٨املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٩٨ و

ــشرين األول ٢٨ ــوبر /تـ ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٥  و٢٠٠٥أكتـ ــسان٢٨املـ ــل / نيـ  ٢٠٠٦أبريـ
  ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣١املؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٢٠ و

 / نيــــسان٣٠املــــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤اختــــاذ جملــــس األمــــن قراراتــــه ؤكــــد وإذ ت  
ــل ــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٨٣  و٢٠٠٧ أبريــ ــشرين األول٣١املــ ــوبر / تــ  ١٨١٣  و٢٠٠٧أكتــ

 / نيـــــسان٣٠املـــــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٧١  و٢٠٠٨أبريـــــل / نيـــــسان٣٠املـــــؤرخ ) ٢٠٠٨(
) ٢٠١١ (١٩٧٩ ، و٢٠١٠أبريـــل / نيـــسان٣٠املـــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٢٠  و٢٠٠٩ أبريـــل

  ،٢٠١١أبريل / نيسان٢٧املؤرخ 
 ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٩  و١٨أيــام الجتمــاع الطــرفني  تعــرب عــن ارتياحهــاوإذ   

 ومـن   ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ٩ إىل   ٧من  يف الفترتني    و ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١١  و ١٠و
ضور البلـدان   حتت رعاية املبعوث الشخصي لألمني العـام وحبـ       ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨ إىل   ١٦

  اجملاورة، والتفاقهما على مواصلة املفاوضات،
ا املبعـوث   مثانية اجتماعات غري رمسية دعـا إليهـ         النعقاد وإذ تعرب أيضا عن ارتياحها      

ــام   ــني العــ ــصي لألمــ ــام الشخــ ــسطس / آب١٠  و٩ أيــ ــسا،  ٢٠٠٩أغــ ــشتاين، النمــ  بدورنــ
الواليـــات املتحـــدة ، يف نيويـــوركقاطعـــة ويستشـــستر،  مب٢٠١٠فربايـــر /شـــباط ١١ و ١٠ و

ــة،  ــن  األمريكي ــرات م ــاين ١٠ إىل ٧مث يف الفت ــشرين الث ــوفمرب / ت ــن ٢٠١٠ن  ١٨ إىل ١٦، وم
ــاير /الثــــاين كــــانون ٢٣ إىل ٢١، ومــــن ٢٠١٠ديــــسمرب /كــــانون األول ــا ٢٠١١ينــ ، كلُّهــ

 مبليهــا، يف مالطــة، ٢٠١١مــارس / آذار٩ إىل ٧أيلنــد ســيت، يف نيويــورك، والفتــرة مــن   بلونــغ
، كلتيهمـا  ٢٠١١يوليـه  / متـوز ٢١ إىل ١٩ ومن ٢٠١١يونيه / حزيران ٧ إىل   ٥تني من   الفتر مث

  للجولة اخلامسة من املفاوضات،بلوغنغ أيلند سيت، يف نيويورك، وذلك يف سياق التحضري 
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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 جديدوإذ   
بـاجلهود الـيت يبـذهلا األمـني العـام ومبعوثـه الشخـصي حبثـا                يف هذا الصدد     وإذ ترحب   

  مصريه، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقريرو قبله الطرفان للرتاع يعن حل سياسي
 اخلاصة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح             الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة      وقد درست   

  ،)١(٢٠١٠ عن أعماهلا خالل عام االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
  ،)٢( تقرير األمني العاموقد درست أيضا  
  ؛)٢( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  
 ١٧٥٤عمليـــة املفاوضـــات الـــيت بـــدأت مبوجـــب قـــرار جملـــس األمـــن تؤيـــد   - ٢  

 )٢٠٠٨ (١٨١٣  و)٢٠٠٧ (١٧٨٣ت مبوجــــــب قــــــرارات اجمللــــــس وتواصــــــل) ٢٠٠٧(
مــــن أجــــل التوصــــل إىل حــــل ) ٢٠١١ (١٩٧٩ و) ٢٠١٠ (١٩٢٠  و)٢٠٠٩ (١٨٧١ و

سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفني يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصريه، وتـشيد              
  باجلهود اليت بذهلا األمني العام ومبعوثه الشخصي يف هذا اخلصوص؛

ــاخ      ترحــب  - ٣   ــل يف من ــسياسية والعم ــداء اإلرادة ال ــالتزام الطــرفني مبواصــلة إب  ب
ملفاوضـــات املكثفـــة، حبـــسن نيـــة مـــؤات للحـــوار مـــن أجـــل االنتقـــال إىل طـــور جديـــد مـــن ا 

ــذ عــام        ودون ــذلت والتطــورات الــيت حــصلت من ــيت ب شــروط مــسبقة، مــع مراعــاة اجلهــود ال
 )٢٠٠٧ (١٧٨٣  و)٢٠٠٧ (١٧٥٤يكفــــل تنفيــــذ قــــرارات جملــــس األمــــن   ، ممــــا٢٠٠٦

ــاح ، )٢٠١١ (١٩٧٩  و)٢٠١٠ (١٩٢٠  و)٢٠٠٩ (١٨٧١  و)٢٠٠٨ (١٨١٣ و وجنــــ
  املفاوضات؛

 /حزيـران  ١٩  و ١٨ أيـام  باملفاوضات اليت جـرت بـني الطـرفني          ترحب أيضا   - ٤  
 / كــانون الثــاين٩ إىل ٧مــن يف الفتــرتني  و٢٠٠٧أغــسطس / آب١١  و١٠  و٢٠٠٧يونيــه 
ــاير  ــن ٢٠٠٨ين ــارس / آذار١٨ىل  إ١٦ وم ــة    حبــضور ال٢٠٠٨م ــدان اجملــاورة وحتــت رعاي بل
  املتحدة؛ األمم

__________ 
  .الثامن ، الفصل)A/66/23 (٢٣سة والستون، امللحق رقم ية للجمعية العامة، الدورة السادالوثائق الرمس  )١(  
  )٢(  A/66/260.  
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 بالطرفني أن يتعاونا مع اللجنة الدولية للصليب األمحر، وهتيـب هبمـا أن              هتيب  - ٥  
  يتقيدا بالتزاماهتما مبوجب القانون اإلنساين الدويل؛

االسـتقالل للبلـدان    إىل اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح                تطلب  - ٦  
والشعوب املستعمرة أن تواصل النظر يف احلالة يف الصحراء الغربية وأن تقدم تقريرا عـن ذلـك                 

  ة والستني؛ اجلمعية العامة يف دورهتا السابعإىل
ة والـستني   اجلمعية العامة يف دورهتـا الـسابع   األمني العام إىل أن يقدم إىل  تدعو  - ٧  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  


