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  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار بناء[

  ])A/71/502( (اللجنة الرابعة)

  

  مسألة الصحراء الغربية  - ٧١/١٠٦
  

  ،إن اجلمعية العامة  

  يف مسألة الصحراء الغربية، النظر وقد أمعنت  

حق مجيع الشعوب غري القابل للتصرف يف تقرير املصـري واالسـتقالل    وإذ تعيد تأكيد  

) ١٥ -(د  ١٥١٤وفقــا للمبــادئ الــواردة يف ميثــاق األمــم املتحــدة ويف قــرار اجلمعيــة العامــة   

ــانون األول ١٤املــــؤرخ  ــتقالل للبلــــدان   ١٩٦٠ديســــمرب /كــ ــنح االســ املتضــــمن إعــــالن مــ

  املستعمرة،  والشعوب

دامـت   مـا  رات املتاحة لتقرير مصري األقاليم خيـارات سـليمة  بأن مجيع اخليا وإذ تسلم  

تتفق مع الرغبات اليت تعرب عنها الشعوب املعنية حبرية وتتسق مع املبادئ احملددة بوضـوح يف  

ــة    ــة العامـــ ــراري اجلمعيـــ ــؤرخ ١٥ -(د  ١٥٤١ و )١٥ -(د  ١٥١٤قـــ ــانون  ١٥) املـــ كـــ

  وغريمها من قرارات اجلمعية، ١٩٦٠ديسمرب /األول

  ،٢٠١٥ديسمرب /كانون األول ٩املؤرخ  ٧٠/٩٨إىل قرارها  تشري وإذ  

إىل مجيــع قــرارات اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن املتعلقــة مبســألة         وإذ تشــري أيضــا   

  الصحراء الغربية،

ــذلك    ــري كـــــ ــن   وإذ تشـــــ ــس األمـــــ ــرارات جملـــــ ــؤرخ  )١٩٩٠( ٦٥٨إىل قـــــ املـــــ

 ١٣٥٩ و ١٩٩١أبريــل  /نيســان  ٢٩املــؤرخ   )١٩٩١( ٦٩٠ و ١٩٩٠يونيــه  /حزيــران  ٢٧

يوليـــه /متـــوز ٣٠املـــؤرخ  )٢٠٠٢( ١٤٢٩ و ٢٠٠١يونيـــه /حزيـــران ٢٩املـــؤرخ  )٢٠٠١(

ــوز ٣١املــــؤرخ  )٢٠٠٣( ١٤٩٥ و ٢٠٠٢ ــه /متــ ــؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٤١ و ٢٠٠٣يوليــ املــ
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ــان ٢٩ ــل /نيسـ ــؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٧٠ و ٢٠٠٤أبريـ ــرين األول ٢٨املـ ــوبر /تشـ  ٢٠٠٤أكتـ

املـــــــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٦٣٤ و ٢٠٠٥أبريـــــــل /نيســـــــان ٢٨املـــــــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٥٩٨ و

ــرين األول ٢٨ ــوبر /تشـ ــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٦٧٥ و ٢٠٠٥أكتـ ــان ٢٨املـ ــل /نيسـ  ٢٠٠٦أبريـ

  ،٢٠٠٦أكتوبر /رين األولتش ٣١املؤرخ  )٢٠٠٦( ١٧٢٠  و

ــه    وإذ تؤكــد   ــن قرارات ــل /نيســان ٣٠املــؤرخ  )٢٠٠٧( ١٧٥٤اختــاذ جملــس األم أبري

 )٢٠٠٨( ١٨١٣ و ٢٠٠٧أكتـــوبر /تشــرين األول  ٣١املــؤرخ   )٢٠٠٧( ١٧٨٣ و ٢٠٠٧

ــؤرخ  ــان ٣٠املـ ــل /نيسـ ــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٧١ و ٢٠٠٨أبريـ ــان ٣٠املـ ــل /نيسـ  ٢٠٠٩أبريـ

املـــــــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٧٩ و ٢٠١٠أبريـــــــل /نيســـــــان ٣٠ملـــــــؤرخ ا )٢٠١٠( ١٩٢٠ و

ــل /نيســان ٢٧ ــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٤٤ و ٢٠١١أبري ــل /نيســان ٢٤امل  ٢٠٩٩ و ٢٠١٢أبري

ــؤرخ  )٢٠١٣( ــل /نيســان ٢٥امل ــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٥٢ و ٢٠١٣أبري ــل /نيســان ٢٩امل أبري

املـــؤرخ  )٢٠١٦( ٢٢٨٥ و ٢٠١٥أبريـــل /نيســـان ٢٨املـــؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢١٨ و ٢٠١٤

  ،٢٠١٦أبريل /نيسان ٢٩

ــا     ــرب عــن ارتياحه ــاع الطــرفني يف   وإذ تع ــران ١٩ و ١٨الجتم ــه /حزي  ٢٠٠٧يوني

 ٢٠٠٨ينــاير /كــانون الثــاين  ٩إىل  ٧ويف الفتــرتني مــن   ٢٠٠٧أغســطس /آب ١١ و ١٠ و

حتت رعاية املبعوث الشخصـي لألمـني العـام للصـحراء     ، ٢٠٠٨مارس /آذار ١٨إىل  ١٦ومن 

  الغربية وحبضور البلدين ااورين، والتفاقهما على مواصلة املفاوضات،

عن ارتياحها النعقاد تسعة اجتماعات غري رمسية دعـا إليهـا املبعـوث     وإذ تعرب أيضا  

ــا، يف     ــتاين، النمسـ ــام يف دورنشـ ــني العـ ــي لألمـ ــطس /آب ١٠ و ٩الشخصـ ويف  ٢٠٠٩أغسـ

ــة ويستشســتر، نيويــورك، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، يف       فربايــر /شــباط ١١ و ١٠مقاطع

 ٢٠١٠نــوفمرب /تشــرين الثــاين ١٠إىل  ٧ويف لونــغ آيلنــد، نيويــورك، يف الفتــرات مــن  ٢٠١٠

 ٢٠١١ينـاير  /كانون الثـاين  ٢٣إىل  ٢١ومن  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٨إىل  ١٦ومن 

ويف لونـغ آيلنـد يف الفتـرتني مـن      ٢٠١١مـارس  /آذار ٩إىل  ٧الفترة من ويف مليها، مالطة، يف 

ــران ٧إىل  ٥ ــه /حزيــ ــن  ٢٠١١يونيــ ــوز ٢١إىل  ١٩ومــ ــه /متــ ــت،  ٢٠١١يوليــ ويف مااســ

يف سـياق التحضـري للجولـة اخلامسـة      ٢٠١٢مـارس  /آذار ١٣إىل  ١١نيويورك، يف الفترة مـن  

  من املفاوضات،

نطقـة أن تتعــاون بشـكل كامـل مـع األمـني العــام      جبميـع األطـراف ودول امل   وإذ يـب   

  ومبعوثه الشخصي ومع بعضها بعضا،

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

  لصحراء الغربية تقرير مصريه،عن حل سياسي للرتاع يقبله الطرفان يكفل لشعب ا

الفصل ذا الصلة باملوضوع مـن تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ         وقد درست  

  ،)١(٢٠١٦إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام 

  ،)٢(تقرير األمني العام وقد درست أيضا  

  ؛)٢(علما بتقرير األمني العام حتيط  - ١  

 )٢٠٠٧( ١٧٥٤عملية املفاوضات اليت بدأت مبوجـب قـرار جملـس األمـن      تؤيد  -  ٢  

 ١٨٧١ و )٢٠٠٨( ١٨١٣ و )٢٠٠٧( ١٧٨٣واســــــتمرت مبوجــــــب قــــــرارات الــــــس  

 )٢٠١٣( ٢٠٩٩  و )٢٠١٢( ٢٠٤٤  و )٢٠١١( ١٩٧٩  و )٢٠١٠( ١٩٢٠  و )٢٠٠٩(

مــــن أجــــل التوصــــل إىل حــــل  )٢٠١٦( ٢٢٨٥ و )٢٠١٥( ٢٢١٨ و )٢٠١٤( ٢١٥٢ و

ــان يكفــل     ــه الطرف ــم يقبل ــر مصــريه، وتشــيد    سياســي عــادل دائ ــة تقري لشــعب الصــحراء الغربي

  الصدد؛  باجلهود اليت بذهلا األمني العام ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية يف هذا

ــاخ       ترحــب  - ٣   ــل يف من ــية والعم ــداء اإلرادة السياس ــرفني مبواصــلة إب ــالتزام الط ب

سـن نيـة ودون   مؤات للحوار من أجل االنتقال إىل مرحلة جديـدة مـن املفاوضـات املكثفـة، حب    

شروط مسبقة، وتالحـظ يف الوقـت ذاتـه اجلهـود الـيت بـذلت والتطــــورات الـيت حصـلت منـذ           

 )٢٠٠٧( ١٧٨٣ و )٢٠٠٧( ١٧٥٤، مما يكفـل تنفيـذ قـرارات جملـس األمــــن      ٢٠٠٦عــام 

 ٢٠٤٤  و )٢٠١١( ١٩٧٩  و )٢٠١٠( ١٩٢٠  و )٢٠٠٩( ١٨٧١  و )٢٠٠٨( ١٨١٣  و

 )٢٠١٦( ٢٢٨٥  و )٢٠١٥( ٢٢١٨  و )٢٠١٤( ٢١٥٢  و )٢٠١٣( ٢٠٩٩  و )٢٠١٢(

  وجناح املفاوضات؛

 ١٩ و ١٨باملفاوضــــات الــــيت جــــرت بــــني الطــــرفني يف      أيضــــا ترحــــب  - ٤  

كـانون   ٩إىل  ٧ويف الفتـرتني مـن    ٢٠٠٧سـطس  أغ/آب ١١ و ١٠ و ٢٠٠٧يونيـه  /حزيران

حبضــور البلــدين اــاورين وحتــت   ٢٠٠٨مــارس /آذار ١٨إىل  ١٦ومــن  ٢٠٠٨ينــاير /الثــاين

  املتحدة؛  رعاية األمم

بالطرفني أن يتعاونا مـع جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة، ويـب مـا أن         يب  - ٥  

  ساين؛يتقيدا بالتزاماما مبوجب القانون الدويل اإلن

_______________ 

 )، الفصل الثامن.A/71/23( ٢٣رقم  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق  )١(

)٢(  A/71/224. 
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إىل اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان           تطلب  - ٦  

والشعوب املستعمرة أن تواصل النظر يف احلالة يف الصحراء الغربية وأن تقدم تقريرا عـن ذلـك   

  إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانية والسبعني؛

األمني العام إىل أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثانيـة والسـبعني      تدعو  - ٧  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  

  ٥٣ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 


