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    قرار اختذته اجلمعية العامة
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار بناء[

  ])A/62/412() اللجنة الرابعة(

  

  مسألة الصحراء الغربية  -  ٦٢/١١٦
  ،العامة اجلمعية إن  

  الغربية، الصحراء مسألة يف النظر أمعنت وقد  

ــد  وإذ   ــع حــق تؤكــد مــن جدي ــشعوب مجي ــلا غــري ال ــر يف للتــصرف لقاب  املــصري تقري
 ١٥١٤ العامـة  اجلمعيـة  قـرار  ويف املتحـدة  األمـم  ميثـاق  يف الـواردة  للمبـادئ  وفقا واالستقالل،

 للبلـدان  االسـتقالل  مـنح  إعالن املتضمن ١٩٦٠ ديسمرب/األول كانون ١٤ املؤرخ )١٥ - د(
  املستعمرة، والشعوب

ــسلم وإذ   ــأن ت ــع ب ــارات مجي ــر املطروحــة اخلي ــصري لتقري ــاليم م ــارات األق ــليمة خي  س
 احملـددة  املبـادئ  وتطـابق  حبريـة  املعنيـة  الـشعوب  عنـها  تعـرب  الـيت  الرغبـات  مـع  تتفـق  دامت ما

ــدا ــحا حتديـــ ــراري يف واضـــ ــة قـــ ــة اجلمعيـــ ــؤرخ )١٥ - د (١٥١٤ العامـــ ــانون ١٤ املـــ  كـــ
ــسمرب/األول ــؤرخ )١٥ - د (١٥٤١  و١٩٦٠ ديــ ــانون ١٥ املــ ــسمرب/األول كــ  ١٩٦٠ ديــ

  العامة، اجلمعية قرارات من وغريمها

  ،٢٠٠٥ ديسمرب/األول كانون ٨ املؤرخ ٦٠/١١٤ قرارها إىل تشري وإذ  

 مبــسألة املتعلقــة األمــن وجملــس العامــة اجلمعيــة قــرارات مجيــع إىل أيــضا تــشري وإذ  
  الغربية، الصحراء

ــرار إىل كـــــذلك تـــــشري وإذ    ٢٧ املـــــؤرخ )١٩٩٠( ٦٥٨ األمـــــن جملـــــس اتقـــ
 ١٣٥٩  و١٩٩١ أبريــــل/نيــــسان ٢٩ املــــؤرخ )١٩٩١( ٦٩٠  و١٩٩٠ يونيــــه/حزيــــران

 يوليـــه/متـــوز ٣٠ املـــؤرخ )٢٠٠٢( ١٤٢٩  و٢٠٠١ يونيـــه/حزيـــران ٢٩ املـــؤرخ )٢٠٠١(
 ٢٩ املـؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٤١  و٢٠٠٣ يوليـه /متـوز  ٣١ املـؤرخ  )٢٠٠٣( ١٤٩٥  و٢٠٠٢
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  ،٢٠٠٧ أبريل/نيسان ٣٠ يف )٢٠٠٧( ١٧٥٤ األمن جملس قرارباختاذ  ترحب وإذ  

 ١٠  ويونيــه /حزيــران  ١٩  و١٨ يف الطــرفني  الجتمــاع  ياحهــا عــن ارت  تعــرب وإذ  
 البلــدان وحبــضور العــام لألمــني الشخــصي املبعــوث رعايــة حتــت ٢٠٠٧ أغــسطس/آب ١١ و

  املفاوضات، إجراء مواصلة على والتفاقهما اجملاورة،

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

  الغربية، الصحراء شعب حيال املتحدة األمم مسؤولية تؤكد من جديد وإذ  

 حبثـا  الشخـصي  ومبعوثـه  العـام  األمـني  يبـذهلا  الـيت  بـاجلهود  الصدد هذا يف ترحب وإذ  
 تقريــر الغربيــة الــصحراء لــشعب يكفــلو الطــرفني مــن مقبــوال يكــون للــرتاع سياســي حــل عــن

  مصريه،

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

)( ٢   ،العام األمني تقرير أيضا درست وقد  
)٢(   ؛العام األمني بتقرير علما حتيط  - ١  

 اجمللــس فيــه باأهــ الــذي )٢٠٠٧( ١٧٥٤ األمــن جملــس قــرار بــشدة تؤيــد  - ٢  
 التطــورات مراعــاة مــع نيــة، وحبــسن مــسبقة شــروط دون مفاوضــات يف يــدخال أن بــالطرفني
 ومقبـول  ودائـم  عـادل  سياسـي  حـل  إىل التوصـل  أجل من األخرية، يف غضون األشهر     احلاصلة
  مصريه؛ تقرير الغربية الصحراء لشعب يكفل ا ممللطرفني،

 يونيــه/حزيــران ١٩  و١٨ يف الطــرفني بــني جــرت الــيت باملفاوضــات ترحــب  - ٣  
  املتحدة؛ األمم وبرعاية اجملاورة البلدان حضور يف ٢٠٠٧ أغسطس/آب ١١  و١٠ و

_______________ 
١ (٢٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، امللحــق رقــم  :انظــر  ) )A/62/23( ،

  .الفصل الثامن
.  (  ٢ )A/62/128
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 قـرار  تنفيـذ  أجـل  مـن  اخلـاص  ومبعوثـه  العـام  األمـني  يبذهلا اليت باجلهود تشيد  - ٤  
 وروح الـسياسية  اإلرادة إبـداء  مواصـلة  علـى  الطرفني وتشجع ،)٢٠٠٧( ١٧٥٤ األمن جملس
  املفاوضات؛ وإلجناح للحوار اتؤم مناخ وهتيئة اجلهود، تلك دعم يف التعاون

 وهتيـب هبمـا أن      الدوليـة،  األمحـر  الـصليب  جلنـة  مـع  يتعاونا أن بالطرفني هتيب  - ٥  
  الدويل؛ اإلنساين القانون مبوجب عليها املنصوص بااللتزاماتيتقيدا 

 انللبلـد  االسـتقالل  مـنح  إعـالن  تنفيـذ  حبالـة  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  إىل تطلب  - ٦  
 عــن تقريــرا تقــدم وأن الغربيــة، الــصحراء يف احلالــة يف النظــر تواصــل أن املــستعمرة والــشعوب

  والستني؛ الثالثة دورهتا يف العامة اجلمعية إىل ذلك

 والـستني  الثالثـة  دورهتـا  يف العامـة  اجلمعيـة  إىل أن يقـدم     إىل العام األمني تدعو  - ٧  
  .القرار هذا تنفيذ عن تقريرا

  ٧٥ اجللسة العامة
  ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٧
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