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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعماربناء[
 ])A/63/408()اللجنة الرابعة(

 
 مسألة الصحراء الغربية - ٦٣/١٠٥

 ،إن اجلمعية العامة 
  يف مسألة الصحراء الغربية،وقد أمعنت النظر 
ــشعوب غــري اتؤكــد مــن جديــدوإذ  ــع ال ــر املــصري حــق مجي ــل للتــصرف يف تقري لقاب

 ١٥١٤واالستقالل، وفقا للمبـادئ الـواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة ويف قـرار اجلمعيـة العامـة
ــانون األول١٤املـــؤرخ)١٥ - د( ــتقاللو ١٩٦٠ديـــسمرب/ كـ ــنح االسـ ــالن مـ املتـــضمن إعـ

 للبلدان والشعوب املستعمرة،
ــسلم  ــروإذ ت ــة لتقري ــليمة بــأن مجيــع اخليــارات املطروح ــارات س ــاليم خي   مــصري األق
دامت تتفـق مـع الرغبـات الـيت تعـرب عنـها الـشعوب املعنيـة حبريـة وتطـابق املبـادئ احملـددة ما

ــة ــة العامـــ ــراري اجلمعيـــ ــحا يف قـــ ــدا واضـــ ــؤرخ)١٥ - د (١٥١٤حتديـــ ــانون١٤املـــ  كـــ
ــسمرب/األول  ١٩٦٠ديــــسمرب/ كــــانون األول١٥املــــؤرخ)١٥ - د (١٥٤١  و١٩٦٠ديــ

  قرارات اجلمعية،وغريمها من
 ،٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٧املؤرخ ٦٢/١١٦ إىل قرارهاوإذ تشري 
مـسألةشأن بـاملتخـذة إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة وجملـس األمـنوإذ تشري أيضا 

 الصحراء الغربية،
 ٢٧املــــــؤرخ)١٩٩٠ (٦٥٨ جملـــــس األمـــــناتإىل قــــــرار وإذ تـــــشري كـــــذلك 

 ١٣٥٩  و١٩٩١أبريـــــل/ نيــــسان٢٩املــــؤرخ)١٩٩١( ٦٩٠  و١٩٩٠يونيــــه/حزيــــران
ــه/حزيـــران ٢٩املـــؤرخ)٢٠٠١( ــه/ متـــوز٣٠املـــؤرخ)٢٠٠٢ (١٤٢٩  و٢٠٠١يونيـ يوليـ

 ٢٩املــؤرخ)٢٠٠٤ (١٥٤١  و٢٠٠٣يوليــه/ متــوز٣١املــؤرخ)٢٠٠٣ (١٤٩٥  و٢٠٠٢
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ــسان ــل/نيـــ ــؤرخ)٢٠٠٤ (١٥٧٠  و٢٠٠٤أبريـــ ــشرين األول٢٨املـــ ــوبر/ تـــ  ٢٠٠٤أكتـــ
ــؤرخ)٢٠٠٥ (١٥٩٨ و ــسان٢٨املــ ــل/ نيــ  ٢٨املــــؤرخ)٢٠٠٥ (١٦٣٤   و٢٠٠٥أبريــ

ــشرين األول ــوبر/تـــ ــؤرخ)٢٠٠٦ (١٦٧٥  و٢٠٠٥أكتـــ ــسان٢٨املـــ ــل/ نيـــ  ٢٠٠٦أبريـــ
 ،٢٠٠٦أكتوبر/ تشرين األول٣١املؤرخ)٢٠٠٦ (١٧٢٠ و
ــدوإذ ت  ــاذ جملـــس األمـــنؤكـ ــراراتااختـ ــل/ نيـــسان٣٠ يف)٢٠٠٧ (١٧٥٤لقـ أبريـ

 يف)٢٠٠٨ (١٨١٣  و٢٠٠٧أكتـــــوبر/ تـــــشرين األول٣١ يف)٢٠٠٧ (١٧٨٣  و٢٠٠٧
 ،٢٠٠٨أبريل/ نيسان٣٠

ــاوإذ  ــن ارتياحه ــرب ع ــه/ حزيــران١٩  و١٨الجتمــاع الطــرفني يف تع  ٢٠٠٧يوني
 ومـن٢٠٠٨ينـاير/ كـانون الثـاين٩ إىل٧مـنيف الفترة و٢٠٠٧أغسطس/ آب١١  و١٠ و

 لألمني العـام وحبـضور البلـدان حتت رعاية املبعوث الشخصي٢٠٠٨مارس/ آذار١٨ إىل١٦
 ااورة، والتفاقهما على مواصلة إجراء املفاوضات،

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

  مسؤولية األمم املتحدة حيال شعب الصحراء الغربية،تؤكد من جديدوإذ 
بـاجلهود الـيت يبـذهلا األمـني العـام ومبعوثـه الشخـصي حبثـايف هذا الصدد حبوإذ تر 

 مصريه، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقريرو طرفنيلل  مقبوال للرتاع يكونعن حل سياسي
 الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة اخلاصة املعنية حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنحوقد درست 

 ،)١(الشعوب املستعمرةاالستقالل للبلدان و
 ،)٢( تقرير األمني العاموقد درست أيضا 
 ؛)٢( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 ١٧٥٤عمليــة املفاوضـــات الــيت بــدأت مبوجـــب قــرار جملــس األمـــنتؤيــد - ٢ 
، مـن أجـل)٢٠٠٨ (١٨١٣  و)٢٠٠٧ (١٧٨٣وتواصلت مبوجب قراري الس)٢٠٠٧(

يكفل لشعب الـصحراء الغربيـة تقريـروائم ومقبول للطرفنيالتوصل إىل حل سياسي عادل ود
 ؛ باجلهود اليت بذهلا األمني العام ومبعوثه الشخصي يف هذا اخلصوصوتشيدمصريه،

_______________

، الفــصل الثــامن،)A/63/23 (٢٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والــستون، امللحــق رقــم:انظــر )١(
.جيم الفرع

)٢( A/63/131.
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 بــالتزام الطــرفني مبواصــلة إبــداء اإلرادة الــسياسية والعمــل يف منــاخترحــب - ٣ 
كثفـة، حبـسن نيــة ودونمـؤات للحـوار مـن أجـل االنتقـال إىل طـور جديـد مـن املفاوضـات امل

،٢٠٠٦شـروط مـسبقة، مــع مراعـاة اجلهــود الـيت بـذلت والتطــورات الـيت حــصلت منـذ عــام
 ١٨١٣  و)٢٠٠٧ (١٧٨٣  و)٢٠٠٧ (١٧٥٤يكفـــل تنفيـــذ قـــرارات جملـــس األمـــن ممـــا

 وجناح املفاوضات؛)٢٠٠٨(
 ١٩  و١٨ باملفاوضــــات الــــيت جــــرت بــــني الطــــرفني يفترحــــب أيــــضا - ٤ 

ــران ــه/حزي ــرة و٢٠٠٧أغــسطس/ آب١١  و١٠  و٢٠٠٧يوني ــنيف الفت  كــانون٩ إىل٧م
ــاير/الثــاين ــة٢٠٠٨مــارس/ آذار١٨ إىل١٦ ومــن٢٠٠٨ين ــدان اــاورة وبرعاي  حبــضور البل

 األمم املتحدة؛
 بالطرفني أن يتعاونا مع جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة، ويـب مـا أنيب - ٥ 

 مبوجب القانون اإلنساين الدويل؛يتقيدا بااللتزامات املنصوص عليها
 إىل اللجنة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدانتطلب - ٦ 

والشعوب املستعمرة أن تواصل النظر يف احلالة يف الصحراء الغربية وأن تقدم تقريرا عـن ذلـك
 إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعة والستني؛

لعام إىل أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الرابعـة والـستني األمني اتدعو - ٧ 
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 ٦٤اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٥

 


