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 .20:10 افتُتحت اجللــ الـاعـ 
 

 األسبق جلمعية العامةارئيس ميغيل ديسكوتو،  السيدأتبني 
 
 الــــيد : اب ـــم مجيــا ـعضـــاء اللجنـــ، ـ ـــاأ بــذكرغالالالرئيس - 1

 ميغيل أيـ وتو، يئيس اجلرديـ الدامـ األ بق.
 .بدعوة م  الرئيس، وقف ـعضاء اللجنـ أقيقـ صرت - 2
 

 بيا  الرئيس
: قـــال  ن حمل ـو ـــان اللجنــــ  ـــدويا ملحـــا ابحلاـــــ الالالالرئيس - 3

 ى حتقيق ـتائج ملرو ـ ما اـتـاء الدقد الدويل الثالث للقضاء على 
ياكدا حمل الــنوا  األريـرية، ومـ   ـأـه اال تدراي. فدرل اللجنـ ظل 

ـال حيقــــــــق النجــــــــامه املنشــــــــوأ ويفقــــــــد ـ يتــــــــه. و ن كــــــــان اب م ــــــــان 
اال تشـاأ بددأ كبري م  ـ با  ذلك، فإن كثريا منــا يُدـزغ ـ ا ـا  
 ى موقــف الــدول القائرـــ اب أاية، الــه ت ــررب ــــوأا ـكــ  ل بقــاء 

 و هنــاء اال ــتدراي. علــى الوضــا الــراه  بــدال مــ  تدزيــز تقريــر املصــري
ـــ األريــرية  ــد أ االهترــام  ــا  غــري ـن ـعرــال اللجنـــ  ـــد  حمل اريـو
ــــــ الـيا ـــــيـ  ــــــ اجلغرافي ضـــــر  منظومــــــ األمـــــم املتحـــــدة، بــــــبب البي 
املتزايدة التدقيـد والـرتاب . ولـذلك فـإن علـى الـدول األعضـاء ـن  ـد أ 

ن تنح ـ  ـاـبـا املواقـف ا لوطنيــ وا قليريــ التزامـا إبهناء اال ـتدراي ـو
الـه حت رـــا املصـاذ الذاتيـــ. وال بــد مـ  ـن ت ــون اللجنــ  ليـــ فدالـــ 

 لتحقيق احلريـ ومتـيد الطريق لتقرير املصري.
ـو ــــــــــــاي  ى ـن الــــــــــــدول األعضــــــــــــاء واملــــــــــــراقبني ومقــــــــــــدم   - ٤

االلترا ا  ينبغ  ـن يــروا مـا ـ بناء ة حمل اجللـــ وفقـا للردـايري 
تـــــــنظم األمـــــــم املتحـــــــدة. وحمل هـــــــذا الصـــــــدأ، ـأان واملراي ـــــــا  الـــــــه 

ـــــد و بـــــداء املالحظـــــا ـــــتسدا ـــــف والتـدي ــــــ ابالحـــــرتام، م الدن ل ا  املس 
ـــ عــ  املوضــوع ـوج ا ــرتاتيجيا  ـريــرغ  ــا يرمــ   واملناقشــا  اراـي
 ى النيل م  عرل اللجنـ. وذكـر ـن اللجنــ تـوأ حمل األريـري ـن تدـر  

تطالــب إبهنــاء االحــتالل عــ  تضــامنـا مــا الشــدب الفلـــطي ، وهــ  
ـــــ مبراي ـــــ الشــــدب  ــــدعو  ى أعــــم عرــــل اللجنـــــ املدني ا  ــــرائيل  وت

 الفلـطي  حلقوقه غري القابلـ للتصرف.
 

 إقرار جدول األعمال
 .ـقر ـدول األعرال - ٥

 (A/AC.109/2017/L.2) تنظيم األعمال

ــــه - ٦ ــــام  ى بــــرنمج الدرــــل وتنظــــيم األعرــــال  ـو الــــرئيس االـتب
(A/AC.109/2017/L.2 .و ى الصـــيغـ املـــــت رلـ الــــه   تدريرـــــا )

واعتَـَ  ـن اللجنـ ترغب حمل املوافقـ على برنمج الدرل واجلدول الزم  
 ، على تُنق ح بدد ذلك، عند االقتضاء.2017املؤقتني للجنـ لدام 

 .تقري ذلك - 7
نتـــــــني - ٨ ـــــــر اللجنــــــــ ين وفـــــــوأ األـي ملاـيـــــــا ،و  ـــــــباـيا ،وذك   ،ـو

ويوغــــــواج ،وا مــــــايا  الدربيـــــــ املتحــــــدة  ،وبــــــنغالأي  ،والبحــــــري  ،ـو
نـــو  ـفريقيـــا ،واجلزائـــر  ،وغينيـــا ،وغواتيرـــاال ،وغـــابون ،والــــنغال ،ـو
ونميبيـا قـد  ،واملرل ــ الدربيــ الــدوأيـ ،وامل ــيك ،واملغـر  ،ولبنان

ـ   ى  ـبد  يغبتـا حمل املشايكـ حمل ـعرال اللجنــ بصـفـ مراقـب.  ضـاف
ذلـــــك، طلبـــــت وفـــــوأ كولومبيـــــا وكو ـــــتايي ا والــــــلفاأوي وهنـــــدويارب 

 وموزامبيق وابياغواج وبريو املشايكـ بصفـ مراقب.
 

 03/17و  02/17و  01/17)املــــــــــذكرا   طلبالالالالالالالالالالا  االسالالالالالالالالالالتما 
 (0٦/17 و Add.1/05/17و  0٥/17و  0٤/17 و
ــــه االـتبــــام  ى املــــذكرا  الالالالالرئيس - ٩  02/17و  01/17: ـو
 0٦/17 و Add.1/05/17و  0٥/17و  0٤/17و  03/17 و

يــه  20املتدلقـــ ابلقــراي املــؤي   الــذج اتذتــه اللجنـــ  201٦حزيران/يـو
اراصـــ بشــأن بويتويي ــو وبشــأن مـــائل ـــزي فوكالـــد )مالفينــارب(، 
يا اجلديــــدة، والصــــحراء  بــــل طــــايق، وكاليــــدـو ــــولينيزاي الفـرـــــيـ، ـو وب

ذكر ـن اللجنــــ تلقـــت فـــالغربيــــ. ـمـــا فيرـــا يتصـــل بقضـــيـ بويتويي ـــو، 
  طلبــا  اال ــتراع، مبــا فيـــا الطلــب الــوايأ مــ  الــزعيم عــدأا كبــريا مــ

ـــ  املؤيــد لال ــتقالل ـو ــ اي لــوبيز ييفــريا الــذج ـُطلــق  ــراحه حمل اريـو
  نـ حمل ـحد  جون الوالاي  املتحدة. 3٦األريرية بدد قضائه 

وقــــــــــــال  ـــــــــــــه يدتــــــــــــ  ـن اللجنـــــــــــــ ترغــــــــــــب حمل اال ــــــــــــتجابـ  - 10
 اال تراع. لطلبا 
 .تقري ذلك - 11
)مجـوييـــ فنــزويال البوليفاييـــ(: قــال  ن  سالاليد سرسالاليا بيبالالا ال - 12

وفــدم يــرفر  أياد مقـــدم  االلترا ــا  بشـــأن الصــحراء الغربيــــ ألن 
ــترا  لــيـم، ـوج تغيــري حمل   اي ـــ اللجنـــ اراصـــ   تــنن  علــى ـن يـُ
هـــذم املراي ــــ   ـــ  ـن يـــؤثر  ى حـــد كبـــري حمل عرـــل اللجنــــ. وعلـــى 

ــ   اللجنـــ الرابدـــ، وهــ  امل ــان املدتــاأ لــذلك، اللجنـــ اراصـــ ـن مت  
ـ   م  اال تراع  ى مقدم  االلترا ا  بشأن الصحراء الغربيـ.  ضـاف
 ى ذلــك، يدــرتد وفــدم علــى ا  ــاية الــه ـويأهــا اثنــان مــ  مقــدم  

https://undocs.org/ar/A/AC.109/2017/L.2
https://undocs.org/ar/A/AC.109/2017/L.2
https://undocs.org/ar/A/RES/01/17
https://undocs.org/ar/A/RES/02/17
https://undocs.org/ar/A/RES/03/17
https://undocs.org/ar/A/RES/04/17
https://undocs.org/ar/A/RES/05/17
https://undocs.org/ar/A/RES/06/17
https://undocs.org/ar/A/RES/01/17
https://undocs.org/ar/A/RES/02/17
https://undocs.org/ar/A/RES/ 03/17
https://undocs.org/ar/A/RES/04/17
https://undocs.org/ar/A/RES/05/17
https://undocs.org/ar/A/RES/06/17
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ـــــبا فيـــــا  ى ـفـــــيـرا لقــــب يئــــيس ونئــــب يئــــيس  االلترا ــــا ، ـو
 منطقتني ال تدرتف  را األمم املتحدة.

)غريناأا(: طلبت م   ثل مجـوييـ فنزويال ماغواير  السيدة - 13
يـــرفر الطلبـــا  الـــوايأة مـــ   كـــان وفـــدمالبوليفاييــــ ـن يوضـــح مـــا  ذا  

 مجيا مقدم  االلترا ا  بشأن الصحراء الغربيـ.
)مجـوييــ فنـزويال البوليفاييــ(: ـكـد ـن  سرساليا بيبالا  السيد - 1٤

ــــــــــــدم يدــــــــــــايد  أياد ـج مــــــــــــ  مقــــــــــــدم  االل ترا ــــــــــــا  بشــــــــــــأن وف
 الغربيـ. الصحراء

)كـواب(: قـال  ن وفـدم ال يـرغ ماـدـا  ريفريو روساريوالـيد  - 1٥
ـــــ ـو ـج  حمل اال ــــتراع  ى مقــــدم  االلترا ــــا  مــــ  الصــــحراء الغربي
ــترا  ى مقــدم  االلترا ــا  مــ  الصــحراء  م ــان  ريــر، علــى ـن يـُ

 نـ اراصـ.الغربيـ هؤالء حمل اللجنـ الرابدـ ل ال يشغل ذلك وقت اللج
)كــــو  أيفــــواي(: قــــال  ن مقــــدم   كالالالالامو  - ابالالالالوالـــــيد  - 1٦

ـرح  ـم ابملشـايكـ ألن  االلترا ا  مـ  منطقــ الصـحراء ينبغـ  ـن يـُ
ـج مدلوما  ذا  صلـ جبـدول ـعرـال اللجنــ   ـ  ـن تـرت ـد  ـا 
اللجنـــــ وتـــــاعدها حمل ت ــــوي  ـيج ـكثــــر موضــــوعيـ بشــــأن احلالـــــ حمل 

ـ   ى  ذلـك، فاللجنــ الرابدــ ا ـتردت ابلفدـل  ى بدـر امليدان.  ضاف
مقدم  االلترا ا ، والــرامه  ـم ابملشـايكـ حمل اللجنــ اراصــ يبـدو 
ــه يترا ى ما ـظامـا الداريل . ـوعر  عـ  ـمـل وفـدم حمل ـن  ـرج 

 هذم الدوية بـالم وت ون مثررة.
)ـي ــاياغوا(: قــال  ن وفــدم يؤيــد البيــانن  خيمينالاليس السالاليد - 17

اللــــــــذان ـأال  رــــــــا وفــــــــدا فنــــــــزويال وكــــــــواب. واال ــــــــتراع  ى مقــــــــدم  
االلترا ا  بشأن الصحراء الغربيـ   ـ  ـن يـؤأج  ى ضـياع الوقـت 
ـون حيول اللجنـ ع  جمراها. ومبا ـن اللجنــ الرابدــ ريصصـت ابلفدـل 

ـ ـن تتجنـــب الت ــــراي حمل منتـــدغ  ـــذم الدرليـــــ، فدلـــى اللجنــــ اراصــــ
ـــذلك، فـــإن وفـــدم يـــرفر طلبـــا  اال ـــتراع مـــ  مقـــدم   ـعرا ـــا. ول

 االلترا ا  بشأن الصحراء الغربيـ.
ـــان مالالالاغواير  السالالاليدة - 1٨ )غرينـــاأا(: قالـــت  ن وفـــدها يؤيـــد البي

الذج ـأى به  ثل كو  أيفـواي، و ــه يدتقـد ـن علـى اللجنــ اراصــ 
ـن تـــــترا  ى مجيــــا األطــــراف حمل مـــــألـ مــــا حــــ  حتــــرز تقـــــدما حمل 
ـعرا ا. فالنظام الداريل  للجرديـ الدامـ يـرح ابال تراع  ى مجيا 

 تراع  ى ـحد.مقدم  االلترا ا ؛ و ال فل  يتـىن اال 
) كـــــواأوي(: قـــــال  ن ـ يــــــ مــــــألـ بورخالالالالالا  السالالالالاليد سالالالالاليفيا - 1٩

الصــــحراء الغربيـــــ تــــدعو  ى اال ــــتراع  ى مقــــدم  االلترا ــــا  مــــ  

اللجنــــ الرابدــــ مجيـــا القطاعـــا ، ـاي كـــان مصـــدي اـترـــائـم، ول ـــ ، 
 أل با  عرليـ، ه  املنتدغ املنا ب لال تراع  ليـم.و 

يـــــــــيا(: قــــــــال  ن مجيــــــــا مقــــــــدم  ) ـدـوحبيالالالالالالالال   السالالالالالالالاليد - 20
االلترا ــا  ينبغــ  ـن تتــامه  ــم الفرصـــ للتدبــري عــ   يائـــم. ويطلــب 

ـن توضــح مــا  ذا كــان اال ــتراع  ى مقــدم  الدامـــ وفــدم  ى األماــــ 
االلترا ــــا  بشــــأن الصــــحراء الغربيـــــ  ــــينتـك ـج مــــاأة مــــ  مــــواأ 

املـــــاأة  النظـــــام الـــــداريل  ـو ميثـــــاق األمـــــم املتحـــــدة، ألن املفــــــوم مـــــ 
) ( مــ  امليثــاق هــو ـهنــا تـــتوعب مجيــا مقــدم  االلترا ــا .  ٨7

فينبغ  ـن ي ون جلريا الوفوأ فـم واضـح للقواعـد الـه حت ـم مداملــ 
 مقدم  االلترا ا .

)ـمينـ اللجنـ(: قالت  ن  ـؤاال طُـرمه بشـأن إليو   السيدة - 21
قائرـــ مقــدم  االلترا ــا  يطلــب فيــه صــاحبه عقــد ـلــــ ا ــتراع 
ـمام اللجنـ اراصـ، و ن  ثل ـحد الوفوأ ـعـر  عـ  قلقـه  زاء  ثلـ  
منطقـــ مدينـــ. ولــذلك فــإن اللجنـــ هــ  مــ  يدــوأ  ليـــا ـمــر البــت حمل 
ال يفيــ الـه ترغــب ـن تدـاه  ــا هـذا الشــاغل، وهـو مــا حظـ  بتأييــد 

 وفوأ ـريرغ.
 : ـعل  ع  يفا اجللــ لصدواب  تقنيـ.الرئيس - 22
 

فت الـاعـ  10:٥٥الـاعـ ع لقت اجللــ   .11:00وا تـؤ
)ــتيغــوا وبربــوأا(: قالــت  ن وفــدها يؤيــد تشالالالنجر  السالاليدة - 23

ـــاأا. وذكـــر  ـن   االبيـــاـني اللـــذي  ـأى  رـــا وفـــد كـــو  أيفـــواي وغرين
ــــدو ـهنــــا مترا ــــيـ متامــــا  مــــا قواعــــد  طلبــــا  مقــــدم  االلترا ــــا  تب

اللجنـ اراصـ واجلرديـ الدامـ، ـون وفدها ال يرغ مـا  نـا مشـايكتـم 
 حمل املناقشـ.

يفـــيس(: قـــال  ن وفـــدم كونالالالدور  السالالاليد - 2٤ ) ـــاـت كيـــتس ـو
يؤيـــد البيـــان الــــذج ـأى بـــه  ثــــل ــتيغـــوا وبربــــوأا. وتورييـــا ل ـصــــاف 

 ايكني م  املـا ـ.والتوازن، ينبغ  مت ني مجيا املش
) اـت لو يا(: قالت  ن علـى اللجنــ ـن جوزيف  السيدة - 2٥

تـترا  ى مقدم  االلترا ا  الـذي   ثلـون ـو ـا طائفــ   نــ مـ  
 اريياء. وعليه، ينبغ  مت ني مجيا املشايكني م  املـا ـ. 

)أوميني ـــا(: قالـــت  ن وفـــدها  روبالالالرتس - ابنالالاليس السالالاليدة - 2٦
ه ـعربـــت عنــــا وفـــوأ ــتيغـــوا وبربـــوأا، وكـــو  أيفـــواي، يؤيـــد اريياء الـــ

وغرينــــاأا، و ــــاـت لو ــــيا، و ـــــه ينبغــــ  مت ــــني مجيــــا املشــــايكني مــــ  
 ا أالء ببيانهتا.
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ليشه(: قالت  ـه ينبغ  اال ـتراع  -)تيروي بري   السيدة - 27
 ى مجيــــــا مقــــــدم  االلترا ــــــا ، و ن اللجنـــــــ الرابدـــــــ هــــــ  املنتــــــدغ 

 ع  ى مقدم  االلترا ا  م  الصحراء الغربيـ.املنا ب لال ترا 
)اجلرـوييــــ الدربيــــ الــــوييـ(: قـــال  ن وفـــدم فلالالالو   السالالاليد - 2٨

يؤيــد البيــان الــذج ـأى بــه وفــد فنــزويال، و ـــه يدتقــد ـن هــذم املـــألـ 
 ينبغ  ـن تُناَق  حمل اللجنـ الرابدـ.

) ثيوبيــا(: قـــال  ن وفــدم يتـــاءل عرــا يـــدعو سليمالالو  السالاليد - 2٩
اللجنـــــ  ى ـن حُتـــــدآل  ـــــابقـ ارين. ومبـــــا ـن اللجنــــــ الرابدــــــ تــــــترا 
ابلفدــل  ى مقــدم  االلترا ــا  مــ  الصــحراء الغربيـــ كــل  ــنـ، فــإن 
وفـــدم يتــــاءل عرـــا ت ـــون القيرــــ املضـــافـ لال ـــتراع مـــ  ـديـــد  ى 
مقـــدم  االلترا ـــا  املـــذكويي .  ال ـن وفـــدم  ـــي ون ـول َمـــ  يؤيـــد 

  ـهنا تضيف قيرـ ألعرال اللجنـ اراصـ.هذم املراي ـ  ذا تبني  
ــــر حمل املناقشـــــ  - 30 ــــه قــــائال   ن علــــى اللجنـــــ ـال تتدث هنــــى كلرت ـو

املتدلقـ  ذم املـألـ فأمامـا مـائل ـكثر موضوعيـ تتطلـب املناقشــ. 
تسف  ا.  فرـألـ الصحراء الغربيـ مـألـ ابلغـ األ يـ وينبغ  ـال يـُ

يـــــق مـــــ  االـقــــــاما  بـــــني الـــــدول وذكـــــر ـن وفـــــدم يشـــــدر  ـــــزن عر
 األعضاء بشأهنا ذلك ـهنا تدلم مجيدـا الدوافا وياء مواقفـا.

: قـــــــال  ن مقـــــــدم  االلترا ـــــــا  بشـــــــأن مــــــــألـ الالالالالالالالرئيس - 31
ــــترا  لــــيـم قــــ  حمل اللجنـــــ اراصـــــ. فالـــــيد  الصــــحراء الغربيـــــ   يـُ
خبـــايج ت ل ـــم اب ـــم ـبـــــ البوليــــاييو بصـــفته  ـــثال  ـــذا ا قلـــيم غـــري 
مترتــا ابحل ــم الــذايت. ولــو كاـــت فيــه أولـــ قائرـــ اب أاية مدــرتف بــه 

 قاـون، فإن  ثلـا  يت لم ـيضا.
ـو اي  ى ـن اللجنـ الرابدـ ه  املنتـدغ املنا ـب لال ـتراع  - 32

 ى مقــدم  االلترا ــا  بشــأن هــذم املـــألـ، ألن اللجنـــ الرابدـــ هــ  
ـــــا مقـــــدم  الـــــه تتســـــذ القـــــرايا  املتدلقــــــ ابلصـــــحراء ال ــــــ. فجري غربي

حمل  100االلترا ا  ا ُترا  لـيـم حمل اللجنــ الرابدــ، مبــم فـيـم  ـو 
 رير ـلــ  ا. وذكر ـن مثـ ضغطا ُ ايرب على اللجنـ اراصــ ل ـ  

لدـــدأ قليـــل مـــ  مقـــدم  االلترا ـــا ، ول ـــ   ابلنــــبـحُتـــدآل  ـــابقـ 
ا ــــــــتحداآل هــــــــذم الـــــــــابقـ  ــــــــيؤأج  ى الدشــــــــرا  مــــــــ  مقــــــــدم  

ـــــــ، وهــــــو مــــــا ال يضــــــيف ـج قيرـــــــ  ى  االلترا ــــــا  حمل الـــــــنـ التالي
أقيقـــ حمل  30 ـــراءا  اللجنـــ. وكاـــت اللجنـــ قــد قضــت ـكثــر مــ  

مناقشـــــــــ هــــــــذم املـــــــــألـ أون ـن حُتــــــــرز ـج تقــــــــدم بشــــــــأن القضــــــــااي 
املوضــوعيـ. والواضــح ـن جمروعتــا الــدول كاـتــا بصــدأ مناقشـــ مـــألـ 

 ـ ا يـ ـهم م  ذلك.

هنــــى كلرتــــه قــــائال   - 33  ن حرمــــان مقــــدم  االلترا ــــا  بشــــأن  ـو
ـن  الصحراء الغربيـ مـ  املشـايكـ قـد ال ي ـون لـه ـج ـ ـارب قـاـو ،  ال

االتفاقــا  املتدلقـــ ب ــم مــ  األفــراأ يــت ل م حمل مـــائل األقــاليم األريــرغ 
غــري املترتدـــ ابحل ــم الــذايت لــيس لــه ـ ــارب قــاـو  ـيضــا . ولــذلك فـــو 

علــــــى املراي ـــــــ املترثلـــــــ حمل عــــــدم  يــــــدعو ـعضــــــاء اللجنـــــــ  ى ا بقــــــاء
 اال تراع  ى مقدم  االلترا ا  بشأن مـألـ الصحراء الغربيـ.

)ا نــد(: قــال  ن األماــــ الدامـــ وض ــحت ـن براسالالاد  السالاليد - 3٤
النظـام الـداريل  للجرديـــ الدامــ ال  نــا ـاي مقـدم الترــارب مـ  الــت لم 

ينبغـ  ـن ت ـون حمل ـج منتدغ، مبا حمل ذلك اللجنـ اراصـ. ولذلك، 
 اللجنـ اراصـ منصفـ وتُدط  اجلريا فرصـ للت ل م. 

هنــــى كلرتــــه مشــــريا  ى ـن الــــرئيس ينبغــــ  ـن  ضــــ  قــــدما  - 3٥ ـو
بتنــاول هــذم املـــألـ ـون ندــل حـــ  ا أياك هــو الـــائد. وذكــر ـن 

مـــ  مقــدم  االلترا ـــا  بشـــأن  ٥0اللجنـــ ا ـــتردت  ى ـكثــر مـــ  
هنـا لـذلك لـ  تضـيا الوقـت حمل اال ـتراع  ى عـدأ قليـل  بويتويي و. ـو

مـــ  مقـــدم  االلترا ـــا  بشـــأن الصـــحراء الغربيــــ. فبـــدال مـــ  قضـــاء 
أقيقـــ حمل مناقشـــ  اي ـــ مترا ــيـ مــا النظــام الــداريل  للجرديـــ  ٤0

الدامــــ، فإــــه حـــرج  ابللجنــــ ـن تصـــن عـــس أقـــائق لال ـــتراع  ى 
زة ن تواصل مداولتـا.   عرود مـو

ــالالالرئيس - 3٦ ر اللجنـــ ين عليــه ـن يـــترا  ى مجيــا الــدول : ذك 
 ألن م  حقـا ـن تد   ع   ياء متباينـ. 

) ـــــيل (: قـــــال  ن اللجنــــــ الرابدــــــ هـــــ  كوسالالالالالينيو  السالالالالاليد - 37
بشـــــأن الصـــــحراء  املنتـــــدغ املنا ـــــب ال ـــــتقبال مقـــــدم  االلترا ـــــا 

الغربيــــ، مثلرـــا ــــر  عليـــه الدـــاأة. وذكـــر ـــــه مثَّـــل  ـــيل  حمل اللجنــــ 
ــــترا  ى ـج مــــ   17اراصـــــ ملــــدة  عامــــا، وريــــالل تلــــك الفــــرتة   يـُ

مقــدم  االلترا ــا  بشــأن الصــحراء الغربيـــ. ونــب ـن يظــل اهترــام 
ــــديد حمل ـطــــاق واليتـــــا،  ــــا املـــــائل الــــه تن ـــــ منصــــبا علــــى مجي اللجن

ال ــــرح مبوضــــوع واحــــد ـن يـــــتحوذ علــــى اهترامـــــا، وهــــذا هــــو ت ـو
احلـــــال مـــــرة ـريـــــرغ. وال بـــــد  ـــــا مـــــ  ـن ت ـــــون منصـــــفـ  زاء قضـــــااي 
واحتياـا  الشدو  حمل مجيا األقاليم الــبدـ عشـر، فقـد ضـاع فدـال  
ال ثــري مــ  الوقــت. وقــال  ـــه منــده  مبــا حــدآل حمل احللقـــ الديا ــيـ 

د قــــ  علــــى مــــدغ الـــــنوا  ا قليريـــــ األريــــرية؛ حيــــث  هنــــا   يشـــــ
اررـــــــس والثالثـــــــني الـــــــه عرـــــــل ريال ـــــــا حمل الــــــــاحـ الدوليــــــــ جلـــــــوء 
ــــوع مــــ  الدنــــف. ـو ــــاي  ى ـن وفــــدم حيــــث  األ ــــسا   ى هــــذا الن
اللجنـ على ـن تتناول مـألـ ـريـرغ، ألن مواصـلـ املناقشــ لـ  تـؤأج 
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 ال  ى  ضـــاعـ مزيــــد مـــ  الوقــــت. فـــبدر األفــــراأ يرغبـــون حمل تدطيــــل 
 و بطال ـفدـا، وهذا ـمر ال يقبله وفدم.اللجنـ 
)أولـــــــــ بوليفيــــــــا املتدــــــــدأة  السالالالالالالالاليد سرانسالالالالالالالاليبيا فر نالالالالالالالالدي  - 3٨

القوميــــا (: قــــال  ن مقـــــدم  االلترا ــــا  بشـــــأن الصــــحراء الغربيــــــ 
 ـرا  ليـم حمل اللجنـ الرابدـ، وفقا للرراي ـ الراهنـ.تينبغ  ـن يُ 

احليلولــ أون ا ـتراع )غرينـاأا(: قالـت  ن  الساليدة مالاغواير - 3٩
للجنــــــــ اراصـــــــــ مــــــــ  اال ــــــــتراع  ى األ ــــــــسا  الثالثـــــــــ مقــــــــدم  ا

ــد لــه مــا يــ يم مــ  املواـــا  االلترا ــا  بشــأن الصــحراء الغربيـــ ال يـو
يـ. فـنـاك   ٤مـ  مقـدم  االلترا ـا  بشـأن بويتويي ـو و  ٥٦القاــو

مقدمني اللترا ا  بشأن ـزي مالفينارب. و ذا   تتر   اللجنــ مـ  
ـــــا  اال ـــــتراع  ى مقـــــدم  ال توصـــــل  ى توافـــــق حمل اريياء بشـــــأن طلب

ر هـذم الطلبـا  فااللترا ا  بشأن مـألـ الصحراء الغربيــ، فــُتفر 
ألن اللجنـ تدرل بناء  علـى التوافـق حمل اريياء. و ذا مـا قُـد ي ـن حـدآل 
ذلك، فإن وفدها  ريفر عندئذ مجيا طلبا  اال تراع  ى مقـدم  

 يا املـائل.االلترا ا  بشأن مج
: ا تفـــر عرـــا تقرتحـــه  ثلــــ غرينـــاأا، عـــدا   ـــايهتا الالالالرئيس - ٤0

ذلك لــــ ى ـن وفــــدها  ــــي ون غاضــــبا  ذا مــــا يُفــــر موقفــــه و ى ــــــه 
 يـد أ بدرقلـ مجيا مقدم  االلترا ا .

)غرينــــاأا(: قالــــت  هنــــا تدــــرتد علــــى ـن السالالالاليدة مالالالالاغواير  - ٤1
عــــ  موقـــف بلــــدها ين  يُوصـــف بياهنــــا يــــه هتديــــد. فــــو جمــــرأ تدبـــري

ــترا للجريــا حمل كــل مــ  املـــائل املطروحـــ.  ا ـصــاف يقتضــ  ـن يـُ
د ـج ماـا قاـو   نا مقدم الترارب مـ  ااطبــ اللجنــ. و ذا   وال يـو
ـــترا  ى مقـــدم  االلترا ـــا  حمل اللجنــــ  كـــان موقـــف اللجنــــ ـن يـُ
ن الرابدــــ فـــإن هـــذم الـيا ــــ ينبغـــ  ـن ُتطبـــق علـــى مجيـــا املــــائل أو 

 حتي ز، ال على مـألـ الصحراء الغربيـ فق .
: قال  ن بياهنا هو حمل الواقا هتديد ألن وفدها ـعل  الرئيس - ٤2

ــــه  ــيرنا مجيــا مقــدم  االلترا ــا  مــ  الــت ل م  ذا   يُقبــل موقفــه. 
فثرـ حمل الواقا  ـتـ مـ  مقـدم  االلترا ـا  بشـأن الصـحراء الغربيــ، 

ـ   ى الـيد خبـايج، الـذج  ت لـم اب ـم ـبـــ البوليــاييو بصـفته  ضاف
  ثال  ذا ا قليم غري مترتا ابحل م الذايت، ال بصفته مقدم الترارب.

ـو ـــاي  ى ـــــه ابلنظـــر  ى ـن ـفـــس الـــدول تواصـــل مناقشــــ  - ٤3
ح ـن تغــري مواقفـــا، فـــو يقـــرتمه ـن  هــذم املـــألـ وألـــه مــ  غـــري املـــر

 تبدـ حمل اجلرديـ الدامـ.حُتـم املـألـ بتصويت، وفقا للرراي ـ امل
 .تقري ذلك - ٤٤

فت الـاعـ  11:2٥عُلقت اجللــ الـاعـ  .11:30وا تـؤ
: قـال  ن مـــألـ اال ـتراع  ى مقـدم  االلترا ــا  الالرئيس - ٤٥

بشـــــأن الصـــــحراء الغربيــــــ حمل اللجنــــــ اراصــــــ طُلـــــب  ــــــراء تصـــــويت 
 مـجل عليـا.

رج تصـويت مــجل علـى مــألـ اال ـتراع  ى - ٤٦ مقـدم   وــُ
 .االلترا ا  بشأن الصحراء الغربيـ حمل اللجنـ اراصـ

 
 :املؤيدون

ـــــــــــــيفس،   ــتيغـــــــــــــوا وبربـــــــــــــوأا، وأوميني ـــــــــــــا، و ـــــــــــــاـت كيـــــــــــــتس ـو
 لو يا، و رياليون، وغريناأا، وكو  أيفواي. و اـت

 
 :املدايضون

 ،ليشـه -وتيروي  ،املتددأة القوميا ( -وبوليفيا )أولـ  ، كواأوي 
 -وفنــــــــزويال )مجـوييـــــــــ  ،و ــــــــيل  ،واجلرـوييـــــــــ الدربيـــــــــ الـــــــــوييـ

ي اياغوا. ،وكواب ،البوليفاييـ(  ـو
 

 :املرتندون
 االحتاأ الرو   و ثيوبيا والصني والدراق ومايل. 
 وبـــــذلك يُفـــــر طلـــــب اال ـــــتراع  ى مقـــــدم  االلترا ـــــا  - ٤7

ـصـوا ، وامتنـاع  7ـصـوا  مقابـل  ٨بشأن الصحراء الغربيــ يغلبيــ 
 ـعضاء ع  التصويت. ٥
)غرينــــاأا(: ـبــــد  ـزعـــــا مــــ  توصــــيف  السالالالاليدة مالالالالاغواير - ٤٨

بياهنــا يــــه هتديــد فقالـــت  ن ل ــل عضـــو حمل اللجنـــ اراصــــ احلـــق حمل 
التدبـــري عـــ  موقفـــه الـــوط . فلـــم يصـــدي عـــ  غرينـــاأا ـج هتديـــد ومـــ  

 ـ مب ان ـن يُتـم وفدها  ذا الش ل.الغراب
: قال  ـه ل  يدريل حمل ــدال مـا  ثلــ غرينـاأا بشـأن الرئيس - ٤٩

فقـال  ــه    هذم املـألـ. وت لم بصفته  ثـَل مجـوييــ فنـزويال البوليفاييــ
ــــاأا ـو  ى ـج أولـــــ ـريــــرغ حمل منطقـــــ البحــــر  يقصــــد ا  ــــاءة  ى غرين
ال ايييب و  يفدل ذلك ق . بل على الد س م  ذلـك، فبلـدم الطـرف 
الذج عاأة  ما تقا عليه ا  اءة، ي    على الـدوام ال ثـري مـ  االحـرتام 

فقـال  ن  ملنطقـ البحر ال ايييب. وا تديك مت لَّرـا بصـفته يئـيس اللجنــ
ـــــــ ال   نـــــــا ـن تتســــــذ موقــــــف التلــــــويح بدرقلـــــــ مجيــــــا مقــــــدم   الدول

 االلترا ا   ذا   حيظ مقرتحـا ابلقبول.
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)كـــواب(: قـــال  ن ـعضـــاء اللجنــــ ريفالالالريو روسالالالاريو  السالالاليد - ٥0
ينبغ  ـن يتردنوا مجيدــا حمل كـوهنم اضـطروا حمل الــابق  ى اللجـوء  ى 

دم يشـــــدأ علـــــى القيرــــــ التصـــــويت علـــــى حـــــل هـــــذم املــــــألـ و ن وفـــــ
 املـتررة اله ينطوج عليه التوصل  ى اتفاقا  بتوافق حمل اريياء.

يــــيا تشـــايك حمل  السالالاليد حبيالالال  - ٥1 يــــيا(: قـــال  ن  ـدـو ) ـدـو
مجيا املناقشا  املتدلقـ إبهناء اال ـتدراي، ول ـ  وفـدم   يـتر   مـ  

ظر فيــا املشايكـ حمل التصويت ألن موقفه م  املـائل احلـا ـ اله تن
اللجنــــ، مبـــا حمل ذلـــك مشـــايكـ مقـــدم  االلترا ـــا  بشـــأن الصـــحراء 
ــــــ حمل مـــــداوالهتا، نـــــب ـن يقـــــريم مــــــؤول يفيـــــا املــــــتوغ مـــــ   الغربي
يـــيا. وا ــتديك قــائال   ن مجيــا املـــائل   ــ  التفــاود بشــأهنا،   ـدـو
و ن التوافــــق حمل اريياء ينبغــــ  ـن ي ــــون أائرــــا الو ــــيلـ املتبدـــــ التــــاذ 

  حمل اللجنــــ. ـو ـــاي  ى ـن وفـــدم يتأ ـــف احلاـــــ  ى  ــــراء القـــرايا
ــــه يـــدعو ـعضـــاء اللجنـــ  ى ضـــران ـالَّ يصـــبح التصـــويت  تصــويت ـو
ضــروياي علــى كــل مـــألـ، حيــث مــا زال هنــاك عــدأا مــ  البنــوأ الــه 

 يتدني مناقشتـا.
)أوميني ــــا(: قالـــت  ن اتــــاذ  روبالالالرتس - السالالاليدة ابنالالالاليس - ٥2

ينبغـــ  ـال يُدتـــ  هتديـــدا و ن ـعضـــاء اللجنــــ موقـــف بشـــأن مــــألـ مـــا 
 يـدون  ال  ى حتقيق التوازن وا ـصاف. ال
)املراقــــب عــــ  املغــــر (: قــــال  ن مــــ  املـــــم  السالالالاليد  الالالالنل - ٥3

لياقـ واحرتام االريتالف حمل الـرج أاريل اللجنــ. وذكـر الاحلفاظ على 
غر  املو ن ـن وفدم يدي  ا تسدام الدنف،  واء البد  ـو اللفظ . 

الذج أـ  أوما على احرتام القواعـد وا ــراءا  املدرـول  ـا، حيـي  
علرا  بنتائج التصويت، ول   م  الواضـح ـن االـقــام يــوأ اللجنــ 
ولو كاـت مجيا الوفـوأ حاضـرة ل اــت النتيجــ اتلفــ  ى حـد كبـري. 
ومثلرـــا ذكـــر  عـــدة وفـــوأ، فـــإن املــــائل الـــه تتناو ـــا اللجنــــ ال تـــتم 

 ا ابلتصويت، بل ابحلواي واحرتام القواعد وا ـراءا .تـويتـ
ـوهنى كلرته مشريا   ى ـن النظـام الـداريل  للجرديــ الدامــ،  - ٥٤

وفق ما ذكرته األماــ الدامـ،  نح مجيا مقدم  االلترا ا  احلـق حمل 
ال ــــالم. غــــري ـن مبــــدـ حريـــــ كــــل  ــــسن حمل ال ــــالم بصــــفـ مقــــد  م 

جنـــ   ــ  ـن تنتـ ــه. وقــال  ن املغــر  االلترــارب مــ  الواضــح ـن الل
 يرغ ـن املوقف الذج ـبدته عدة أول موقف ذو أوافا  يا يـ.

: طلب  ى الوفد املغريب، الذج يـت لم بصـفـ مراقـب، الرئيس - ٥٥
 ـن حيرتم قراي ـعضاء اللجنـ و تنا ع  التدليق على ـوهر املـألـ.

ال يدلـق علــى  )املراقـب عـ  املغـر (: قـال  ــه الساليد  النل - ٥٦
ـتيجــــــ التصـــــويت و لـــــا يدق ـــــب علـــــى مـــــا ـُبـــــدج مـــــ  تدليقـــــا  قبـــــل 
التصــــــــويت. فــــــــال   ــــــــ  للجنـــــــــ ـن تــــــــ ي قرايهــــــــا حرمــــــــان مقــــــــدم  
االلترا ــــا  مــــ  فرصـــــ الــــت ل م حمل حالـــــ واحــــدة فقــــ . فــــإن كاـــــت 
بدــر الوفـــوأ قـــد  ـــ   ت حمل القيرــــ املضـــافـ لال ـــتراع  ى مقـــدم  

يـــــه  ى مجيــــا مقــــدم  االلترا ــــا ، فــــإن الـــــؤال ـفـــــ ه   ــــ  تـو
االلترا ا  الذي   يت لرون حمل األ بوعني التاليني، مبا ـهنـم ت لرـوا 

ن وفـدم يـوأ ـيضـا ـن يصـح ح ـ وذكـرمجيدا ـمام اللجنـ الرابدـ ـيضـا . 
 اأعاء بدر الدول يـه   يـبق ـن كان هناك ـج مقدم  الترا ا 

كاــت تتلقـى  بشأن مــألـ منطقــ الصـحراء. بـل  ن اللجنــ أائرـا مـا
 طلبا م  مقدم الترارب وأائرا ما كاـت تقبله.

ـوهنى كلرته قائال   ن وفدم حيرتم قراي اللجنــ ول نـه يـدعو  ى  - ٥7
احرتام مبدـ التوافق حمل اريياء. فلم حيدآل ق  حمل اتييخ اللجنـ ـن ـُـرج 

ينبغـ  اال ـتراع  ى مقـدم الترـارب، و  يــبق تصويت على ما  ذا كان 
 ـن مندت اللجنـ مقدم الترارب م  ال الم، ح  هذا اليوم.

)ــتيغوا وبربوأا(: ـ اي   ى البيان الذج  السيدة تشالنجر - ٥٨
ـألت به  ثلـ غريناأا، فقالت  ن م  الغرابـ مب ان ـن يصف الـرئيس 

 موقفا وطنيا يـه هتديد.
) كــــواأوي(: قــــال  ن وفــــدم مــــــروي  يا بورخالالالالاالسالالالاليد سالالالاليف - ٥٩

ابألـواء املتـرـ برومه املـنيـ اله ـر  فيـا املناقشــ، ابتـاذ مواقـف 
حتت م  ى الدقـل وتتجنـب الـتـجم والدنـف الشسصـ ، وهـو لأل ـف 
مـــا   تشــــدم احللقــــ الديا ـــيـ ا قليريــــ ملنطقــــ البحـــر ال ـــايييب الـــه 

ــــــ. وحمل غري  2017ُعقـــــد  حمل ـايي/مـــــايو  هـــــا مـــــ  اـتراعـــــا  اللجن
وينبغــــــ  للجنــــــــ ـن تــــــــدى  ى مواصـــــــلـ املفاوضـــــــا  ـوال تلجـــــــأ  ى 
التصــويت حمل املـــتقبل. وا ــتديك قــائال   ن املناقشـــ والتصــويت الــذج 
ـــحا ـن مــــألـ الصـــحراء الغربيــــ هـــ  مـــ  املــــائل الـــه  يليــــا قـــد وض 

 ي.تنديد حمل ـطاق اريتصا  اللجنـ اراصـ وعرليـ  هناء اال تدرا
)املراقب ع  اجلزائر(: ذك ـر اللجنــ ين اللجنــ  السيد بوقدوم - ٦0

د قـــ  ـن ت ل ـــم ـمامــــا مقـــدم الترـــارب بشـــأن الصـــحراء  اراصــــ   تشــــ
عامــــا علــــى الـــــرامه ملقــــدم   ٤2الغربيـــــ. فاللجنـــــ الرابدـــــ أـبــــت ملــــدة 

االلترا ـــــــــا  ـول ـــــــــك ابلـــــــــت لم ـمامــــــــــا، بينرـــــــــا   يـــــــــتر    مقـــــــــدمو 
ـقــاليم ـريــرغ  ال مــ  ااطبـــ اللجنـــ اراصـــ. ويــرغ  االلترا ــا  بشــأن

وفدم ـن األـدي ابللجنـ ـن تدرل بتوافق اريياء، ول   نب ـال  ندــا 
 ذلك م  اتاذ قراياهتا مبا ترام منا با وعلى املراقبني عدم  عاقـ ـعرا ا.
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)كـو  أيفـواي(: قـال  ن وفـدم طلـب  كامو  - السيد بُوا - ٦1
  االلترا ـا  ألن مــا اهتم تضـيف فدـال  قيرـــ اال ـتراع  ى مقـدم

 ى ـعرال اللجنـ.  ال ـن اللجنــ قـري  عـدم اال ـتراع  لـيـم وقرايهـا 
ذلـك قــراي  ــياأج. فل ـل أولـــ احلــق حمل التدبـري عــ  موقفـــا، والتدبــري 

حمل   ء. ول   يتـىن ألعضاء اللجنـ  اهتديدليس ع  موقف وط  
بـــدغ الدرـــل مدـــا ، فـــال بـــد مـــ   ن ـــب امل قرتحـــا  مـــ  هـــذا النـــوع. ـو

ـ ـــف وفـــدم  ــــراء تصـــويت وهـــو حيـــث اللجنــــ علـــى ـن تــــدى  ى 
 التوافق حمل اريياء حمل ما تتسذم م  قرايا . 

: قال  ن القراي كان األـدي ـن يُتسذ بتوافق اريياء، الرئيس - ٦2
ول   املواقف ال تتغـري. وذكـر ـن وظيفــ الـرئيس  ـذم الصـفـ هـ  ـن 
ـــه اضــطر  ى  ـــراء تصــويت كرــالذ  ي فــل  ــواأ موقــف األغلبيـــ، ـو
ـــرج مـــ  قبـــل، حمل اـتسابـــه. وقـــال  ن اللجنــــ منقــــرـ  ـريـــري. فقـــد ــُ

لصحراء الغربيــ. فـبدر الـدول تؤيـد ـ د ما ي ون على مـألـ ا ذاهتا
حــق تقريــر املصــري بينرــا ال تؤيــدم ـريــرغ، وهــو مــا يــرام ــــه ال يـــتقيم 

مـتفيضـــــ وحمل  مبناقشـــــمــــا املنطــــق. وهــــذم املـــــألـ يتدــــني ـن حتظــــى 
الوقــت املنا ــب. وذكــر ـن اللجنـــ تــوأ ارين ـن تنـــ  املناقشـــ بشــأن 

عــــــر  عــــــ  اع تــــــذايم ملقـــــــدم  هــــــذم املـــــــألـ وتتقــــــدم حمل ـعرا ـــــــا. ـو
االلترا ــا  الــذي  ينتظــرون أويهــم حمل الــت  لم وللــدول الــه ترغــب حمل 

 مناقشـ بنوأ ـريرغ.
ــــــل  أاية  ــــــؤون  لسالالالالالاليد خيمينيالالالالالالزا - ٦3 )ـي ــــــاياغوا(:  ــــــأل  ث

األ ــــبا  الــــه أعــــت  ى عــــدم بــــث وقــــائا هــــذم  ا عــــالم ـن يشــــرمه
 ا ـرـتت.اجللــ أون غريها على موقا األمم املتحدة للبث على 

) أاية  ـــؤون ا عـــالم(: قـــال  ن وقـــائا  لسالالاليد تيسالالالوفزك ا - ٦٤
اجللـــــ، علـــى حـــد علرـــه، تُبـــث مبا ـــرة  علـــى املوقـــا الشـــب   لألمـــم 

 املتحدة جبريا اللغا  الرمسيـ.
)ـي ـــــــاياغوا(: قـــــــال  ن صـــــــفحـ البـــــــث  السالالالالالالاليد خيمينيالالالالالالالز - ٦٥
 حتريلـا. يتدذ ي
 

ال( مالالالالث ميثالالالالا  األمالالالالم ) الالالال 73املعلومالالالالا  املرسالالالاللة اقتضالالالال  املالالالالادة 
 A/72/62) املتحالالالالالدة مالالالالالث األقالالالالالاليم غالالالالالري املتمتعالالالالالة اب كالالالالالم الالالالالالذاي

 (.A/AC.109/2017/L.4 و
 
ه االـتبام  ى تقريـر األمـني الدـام عـ  املدلومـا  الرئيس - ٦٦ : ـو

مـ  ميثـاق )ه(  73املر لـ مـ  الـدول القائرــ اب أاية مبقتضـى املـاأة 
 .(A/72/62األمم املتحدة )

)كـــواب(: قـــال  ن اللجنــــ تـرت ـــد  والسالالاليد ريفالالالريو روزاريالالال - ٦7
)ه(  73ابملدلوما  املر لـ م  الدول القائرـ اب أاية مبقتضـى املـاأة 

فيرــــا تتســــذم مــــ  قــــرايا ، وتـرت ــــد  ــــا  مــــ  ميثــــاق األمــــم املتحــــدة
ابلتـايل وحــدة  هنــاء اال ــتدراي التابدـــ  أاية الشــؤون الـيا ــيـ. وهــ  

ـ ـد مدلوما  البد م  ـن ت ون أقيقـ وتشرل   ريـر املــتجدا  و 
ــــرأ حمل تقريــــر األمــــني الدــــام  ــــاليم. ووفقــــا ملــــا ي واقــــا  ــــدو  تلــــك األق

(A/72/62)،  املدلومــــا   201٦فـــإن بدــــر الــــدول   تقــــدم حمل عــــام
ــــــ. ـو ـــــاي  ى ـن  ي ـــــال الـــــدول القائرــــــ اب أاية املدلومـــــا   املطلوب

ـــزام ينبغـــ  الوفـــاء  رـــا.  73 مبقتضـــى املـــاأة ومـــ  )ه( هـــو  ـــرن والت
اللجنـــ ـن تـــتفيد كثــريا حمل ـعرا ــا مــ  حضــوي الــدول القائرـــ   ــأن

اب أاية اـتراعاهتا ومشايكتـا النشـطـ فيــا ومـ  حضـويها املنـتظم حمل 
احللقــا  الديا ــيـ ملنطقـــ البحــر ال ــايييب واحملــي  ا ــاأ . فوفــد كــواب 

يـــه أعـــو  ة  ى الـــدول القائرــــ اب أاية حـــ  توافـــق لـــ  يتوقـــف عـــ  تـو
 على احلضوي.

)مجـوييـــ فنــزويال البوليفاييـــ(: قــال  ن  السالاليد سرسالاليا بيبالالا  - ٦٨
وفــدم يؤيــد أتييــدا اتمــا بيــان  ثــل كــواب. فالــدول القائرـــ اب أاية نــب 

 ـن تر ل مدلوما  ع  مجيا األقاليم غري املترتدـ ابحل م الذايت.
ـــــه الالالالالالرئيس - ٦٩ االـتبـــــام  ى مشـــــروع قـــــراي عـــــ  املدلومـــــا  : ـو

)هــ( مـ  ميثـاق األمـم املتحـدة مـ  األقـاليم  73املر لـ مبقتضـى املـاأة 
( والتنقيحـــــا  A/AC.109/2017/L.4غـــــري املترتدــــــ ابحل ـــــم الـــــذايت )

 املدريلـ عليه.
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 A/AC.109/2017/18) نشالالالالالالر املعلومالالالالالالا  عالالالالالالث إ الالالالالالا  االسالالالالالالتعمار
 (A/AC.109/2017/L.5 و

) أاية  ــــؤون ا عــــالم(: قــــال حمل مدــــرد  لسالالالاليد تيسالالالالوفزك ا - 71
تقد ـــه لتقريـــر األمـــني الدـــام عـــ  ـشـــر املدلومـــا  عـــ   هنـــاء اال ـــتدراي 

 2017 ى  ذاي/مـــــــــايرب  201٦ريـــــــــالل الفـــــــــرتة مـــــــــ  ـيــــــــــان/ـبريل 
(A/AC.109/2017/18) ن ا أاية ـصــــــــدي ، ريــــــــالل تلــــــــك الفــــــــرتة  ،

ـشــرا  صــحفيـ عديــدة عــ  ــشــطـ  هنــاء اال ــتدراي الــه تضــطلا  ــا 
اتلــــف هي ــــا  األمــــم املتحــــدة، ـووفــــد  مـــــؤوال  صــــحفيا   ى احللقـــــ 
الديا يـ ا قليريـ ملنطقـ احملي  ا اأ ، اله ُعقد  حمل مانغوا واحللقــ 

زي غريناأي .  الديا يـ ا قليريـ اله ُعقد  حمل  ان فنـت ـو
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اف قــائال  ن ا أاية ا ـترر  حمل حتــديث املوقـا الشــب   ـوضـ - 72
ــت املـــائل املتصــلـ  لألمــم املتحــدة عــ  ــشــطـ  هنــاء اال ــتدراي، ـوأـي
إبهنــاء اال ــتدراي حمل صــداية مواقــا  ــب يـ رياصـــ ـريــرغ وحمل حـــاابهتا 
على و ائ  التواصل االـتراع . وعرل مركز ــباء األمم املتحدة على 

ـشــطـ واملـــائل املتدلقـــ إبهنــاء اال ــتدراي ابللغــا  تنــاُول األحــداآل واأل
الرمسيـــ الــــت، وكـــذلك ابللغتـــني ال تغاليــــ والــــواحيليـ. ـو ـــاي  ى ـن 
وحدة ـريباي ومرافق تلفزيـون األمـم املتحـدة قامـت بتغطيــ االـتراعـا  
املفتوحـ الرمسيـ اله تدقدها اللجنــ اراصــ فضـال عـ  ـلــا  اللجنــ 

ـــــــد الرابدــــــــ واجلرديـــــــ ـ الدامــــــــ ذا  الصـــــــلـ. عـــــــالوة  علـــــــى ذلـــــــك، تـو
ـ  علـى موقـا  تـجيال  ابلفيديو لوقـائا االـتراعـا  واألحـداآل متاحـ
ــت. وذكــر ـن وحــدة التصــوير  األمــم املتحــدة الشــب   للبــث علــى ا ـرـت
قامـــت ـيضـــا بتغطيــــ عـــدأ مـــ  األحـــداآل، مبـــا حمل ذلـــك تنظـــيم مدـــرد 

تليــدا   201٦ول/أيـــر  للصــوي حمل مقــر األمــم املتحــدة حمل كــاـون األ
للــذكرغ الـــنويـ الـاأ ـــ واررـــني  عــالن مــنح اال ــتقالل للبلــدان 
والشـدو  املــتدررة. ـوريـريا  يُـديد ابـتظـام موضـوع  هنـاء اال ـتدراي حمل 
اجلوال  املصحوبـ مبر دي  حمل مقر األمـم املتحـدة وم اتبــا حمل ـنيـف 

ريويب وفيينا.  ـو
وا ـــــــتطرأ قـــــــائال   ن م تبــــــــ أا   ر ـــــــولد واصـــــــلت تقـــــــدم  - 73

 ريدما  البحث وا عالم بشأن موضوع  هناء اال ـتدراي، مبـا حمل ذلـك
ــه  ليــا عــ  املنـ  ا ل ــرتو   ا ــأل ”تول يــا الطلبــا  احملـدأة الــه تـُوـ 

(، و هنــا واصــلت حتريــل الواثئــق املـرـــ الــه ـعــدهتا Ask Dag) “أا 
األمـــم املتحـــدة عـــ   هنـــاء اال ـــتدراي وذلـــك عـــ  طريـــق ـظـــام الواثئـــق 
صــــدي   الرمسيـــــ للرنظرـــــ  ــــدف تو ــــيا ـطــــاق االطــــالع عليـــــا. ـو

ــــ  مـــا تــــتطيا األمـــم املتحـــدة ”ا أاية النــــسـ احملدث ــــ لنشـــرهتا املدنـو
الـــه تتضــــر   “ترتدـــــ ابحل ـــم الــــذايتعرلـــه ملــــاعدة األقــــاليم غـــري امل

وصفا مقتضبا ألـشطـ اتلف هي ـا  األمـم املتحـدة وبيـان  وصـفيـ 
لألقــاليم غــري املترتدـــ ابحل ــم الــذايت الـــبدـ عشــر. والنشــرة متاحـــ حمل 

ابللغــا   املوقــا الشــب   ابللغــا  الرمسيـــ الـــت وحمل ــــستـا الويقيـــ
 ا ـ ليزيـ والفـرـيـ وا  باـيـ.

هنــى كلرتـــه قــائال   ن  أاية  ـــؤون ا عــالم، وبتدـــاون وثيـــق  - 7٤ ـو
ما وحدة  هناء اال ـتدراي التابدــ  أاية الشـؤون الـيا ـيـ،  تواصـل 
ـشر املدلوما  ع   هنـاء اال ـتدراي و لقـاء الضـوء علـى ضـروية تنفيـذ 
ــــذا فــــوياي   عــــالن مــــنح اال ــــتقالل للبلــــدان والشــــدو  املـــــتدررة تنفي

ـــــف منابرهـــــا املتدـــــدأة اللغـــــا  ل ـــــ  تصـــــل  وكـــــامال ، اب ـــــتسدام اتل

ي التـا  ى املتلق ـني علـى ـطـاق عـامل  وا ـا. و ـتظل ـعرـال اللجنــ 
 اراصـ ـولويـ ألـشطـ ا أاية.

)كــواب(: حمل مدــرد   ــايته  ى قــراي  السالاليد ريفالالريو روسالالاريو - 7٥
بشـأن ـشـر املدلومـا  عـ   هنـاء اال ــتدراي،  71/121اجلرديــ الدامــ 

قـال  ن  أاية  ـؤون ا عـالم ينبغـ  ـن تو  ـا ـطـاق ــوأهـا مبـا ي فــل 
ـ   ـشر املدلوما  ع   هناء اال ـتدراي علـى ـو ـا ـطـاق   ـ ، مــتدين
ــــه  حمل ذلــــك جبريــــا الو ــــائل ا عالميـــــ املتاحـــــ لــــديـا، مــــا الرتكيــــز بـو

ري املتاحــ لشـدو  األقـاليم غـري املترتدــ ريا  على رييـايا  تقريـر املصـ
ابحل ــم الــذايت. ويتدــني ـن تدرــل ا أاية علــى  ــو ـكثــر اـتظامــا لنشــر 
م حمل زايأة الــوع  وتدزيــز املشــايكـ االـتراعيـــ  ـعرــال اللجنـــ، الــه تــــ
حمل عرليـ  هناء اال تدراي. وعليـا ـن تنشر وتـت رل احملتوغ الشـب   

اللغا  الرمسيـ لألمم املتحدة وليس فق  ابللغـ  هناء اال تدراي جبريا 
ا ـ ليزيـــ. وينبغــ  ـن ت ــون هــذم املدلومــا  ذا  ـــوأة يفيدـــ وأقيقـــ 
م  حيث التوقيت، مبا يوص ـل  ى االيتقـاء بدرليــ صـنا القـرايا ، و ى 
فـــم ـفضــل لدرليـــ  هنــاء اال ــتدراي. وينبغــ  ـن تُنشــر بطريقـــ ا ــتباقيـ 

 وحمل الوقت احلقيق .
هنـــى كلرتـــه ابلقـــول  ن  - 7٦  ـــنـ مـــر   علـــى  عـــالن مـــنح  ٥7ـو

ــــد  ــــك مــــا زال يـو اال ــــتقالل للبلــــدان والشــــدو  املـــــتدررة ومــــا ذل
قـاليم ـريـرغ غـري مصـنفـ حتـت  17  قليرا غري مترتا ابحل ـم الـذايت ـو

هـــذم الف ــــ، كرـــا هـــو احلـــال حمل بويتويي ـــو. ولـــذلك، علـــى ا أاية ـن 
اليم مبـــا لـــديـا مـــ  رييـــايا  وتدرـــل تواصـــل  بـــال   ـــدو  تلـــك األقـــ

علـــــى زايأة الـــــوع  ي يــــــ الـــــدعم الـــــدويل لدرليــــــ  هنـــــاء اال ـــــتدراي. 
وينبغــ  ـن تقــدم ـيضــا تقريــرا يتنــاول بتفصــيل املقــرتمه مــ  ا ـــراءا  
اله     ـن تـاعد حمل الدفا قدما بدرليـ  هناء اال تدراي على  ـو 

 ـ رع  ا ه  عليه.
)وحـــــدة  هنـــــاء اال ـــــتدراي،  أاية الشـــــؤون السالالالالاليدة كالالالالالادو   - 77

الـيا يـ(: قالت  ن ا أاية تواصل الدرل ع  كثـب مـا  أاية  ـؤون 
ا عـــالم ملواصـــلـ ل ـــ  يظـــل موقـــا األمـــم املتحـــدة  هنـــاء اال ـــتدراي 
مواكبـا ألحــدآل املـــتجدا  جبريــا اللغــا  الرمسيـــ. فــا أاية عج لــت 

شـــــ املتاحـــــ مــــ  احللقـــــ مــــثال  بتحريــــل مجيــــا البيــــان  وويقــــا  املناق
مبجرأ اريتتام ـعرا ـا.  2017الديا يـ ا قليريـ ملنطقـ ال ايييب عام 

وذكــر  ـن وحــدة  هنــاء اال ــتدراي مـــؤولـ ـيضــا  عــ   عــداأ ويقــا  
عرل األماــ الدامــ الــنويـ بشـأن كـل مـ  األقـاليم الــبدـ عشـر غـري 

   فوي ـشرها.املترتدـ ابحل م الذايت، وحتريلـا على املوقا الشب 
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هنـــ - 7٨ قـــول  ن الـــزايية ال بـــرية حمل عــــدأ زاييا  ابل اــــتكالم  تـو
املوقا الشب    هناء اال ـتدراي هـو أليـل علـى تزايـد  ـدبيته. وتدتـزم 
ـ تصـــــريره  ـــــوام وعصــــــر  أاية الشـــــؤون الـيا ـــــيـ مواصـــــلـ حتــــــني  ت
وواــته جلدله ـيـر على اال تدرال وغنيا ابملدلومـا . ووحـدة  هنـاء 

ال ــــتدراي وا أاية ملتزمتــــان مبواصــــلـ مــــا تبذالـــــه مــــ  ــــــوأ لنشــــر ا
 املدلوما  ع   هناء اال تدراي.

: قـــــال  ن البيـــــان الـــــذج ـأى بـــــه األمـــــني الدـــــام حمل الالالالالالرئيس - 7٩
  يُنشــــــر بدــــــد يغــــــم  2017 ــــــبان/ف اير  22اجللــــــــ املدقــــــوأة حمل 

ـــــا  اللجنــــــ املت ـــــرية بشـــــأـه. ويتدـــــني ـن تُدطـــــى مــــــألـ ـشـــــ ر الطلب
املدلوما  مزيدا م  األولويـ وينبغ  ـن تـتسدم  أاية  ؤون ا عالم 
و أاية الشؤون الـيا ـيـ مـوايأ امليزاـيــ املتاحــ لـديـرا لتحـديث مجيـا 
املواأ. وطلب منـرا أعـم  اـامه ـ ـبوع التضـام  مـا  ـدو  األقـاليم 
غــري املترتدـــ ابحل ــم الــذايت، الــذج يدــد ـ ا ــيا لنشــر املدلومــا  عــ  

 رال اللجنـ واحلالـ حمل هذم األقاليم.ـع
ه االـتبام  ى مشروع القراي املتدلق بنشـر املدلومـا  عـ   - ٨0 ـ  وو

( والتنقيحــا  الــه ـُأريلــت A/AC.109/2017/L.5 هنــاء اال ــتدراي )
 عليه.
 

 .A/AC.109/2017/L.5مشروع القراي 
 .A/AC.109/2017/L.5اعتُرد مشروع القراي  - ٨1
 

 (A/AC.109/2017/L.6) مسألة إيفاد بعثا  زائرة إىل األقاليم
ه االـتبام  ى مشروع القراي املتدلق مبـألـ  يفـاأ الرئيس - ٨2 : ـو

( والتنقيحـــا  الـــه A/AC.109/2017/L.6بدثـــا  زائـــرة  ى األقـــاليم )
 ـُأريلت عليه.

وقــــال  ن اللجنـــــ   تــــتر   مــــ   يفــــاأ بدثــــا  زائــــرة ريــــالل  - ٨3
الـنتني الــابقتني، ـظـرا لدـدم تدـاون الـدول القائرــ اب أاية مدــا ـو 
ــــــ. وريـــــالل  بــــــبب عـــــدم التوصـــــل  ى توافـــــق حمل اريياء أاريـــــل اللجن
اجللــــ الثاـيـــ للجنـــ، طلــب  ثــل ـبــــ البوليـــاييو ـن تقــوم اللجنـــ 

الصحراء الغربيــ، ول ـ    يـتم التوصـل  ى توافـق إبيفاأ بدثـ زائرة  ى 
تيجـــــ لــــذلك، طلــــب مشــــروع القــــراي مــــ   حمل اريياء بشــــأن الطلــــب. ـو
يئــــيس اللجنـــــ اراصـــــ ـن يضــــا حمل الوقــــت املنا ــــب، وابلتدــــاون مــــا 
ـ  بشـــأن  يفـــاأ البدثـــا  الزائـــرة  ى األقـــاليم غـــري  ـعضــاء امل تـــب، ريطـــ

ن مشـــروع القـــراي  ُتضـــاف  ليـــه املترتدــــ ابحل ـــم الـــذايت. ـو ـــري  ى ـ
زي فوكالـد )مالفينارب( مـ  ارطــ  فقرة تـتث   قليَر  ـبل طايق ـو

ألهنرا ينطواين على ـزاعا  بشـأن الــياأة. وا ـتديك قـائال   ن علـى 
اللجنـــ ـن متتثــل ابلواليـــ املنوطـــ  ــا املترثلـــ حمل  يفــاأ مــا ال يقــل عــ  

صـــدأ، فقـــد ـُحـــرز تقـــدم حمل بدثــــ زائـــرة واحـــدة حمل الــــنـ. وحمل هـــذا ال
يا اجلديدة.  املناقشا  اله ـر  ما فـرـا  دف زايية كاليدـو

)كو  أيفواي(: قال  ن مـألـ  يفـاأ  كامو  - االسيد بُو - ٨٤
بدثــا  زائــرة  ى األقــاليم كاـــت موضــوع مناقشـــ مـتفيضـــ ـــر  حمل 
يا اجلديـــدة قـــد  اجللـــــ الثاـيــــ للجنــــ. ولـــ   كاــــت الـــزايية  ى كاليـــدـو
اعُترـــد  بتوافـــق حمل اريياء، فـــإن وفـــدم منـــده  ملقـــرتمه  أياد مــــألـ 

ث طلبــت بدــر الوفــوأ زايية منطقـــ الصــحراء حمل مشــروع القــراي، حيــ
  ـراء مزيد م  املناقشـ بشأهنا. 

وقال  ن وفدم ي ري حتفظاته الثابتـ على  يفاأ بدثـ زائرة  ى  - ٨٥
منطقــــ الصـــحراء. وجملـــس األمـــ  هـــو ا ي ــــ املنا ـــبـ لتباُحـــث مــــألـ 
منطقــــــ الصـــــحراء، والـــــزايية املقرتحــــــ مـــــ   ـــــأهنا ـن تشـــــ  ل اـتـاكـــــا 

اق األمــم املتحــدة. ووفقــا لقــرايا  جملــس مــ  ميثــ 12ألح ــام املــاأة 
األمــ ، فقــد ـُفــذ    ابلفدــل عرليـــ  يا ــيـ  ــدف  نــاأ حــل ي ــون 
مقبـــوال علـــى  ـــو متبـــاأل. ولـــذلك، فـــإن وفـــدم يدـــايد البدثــــ الزائـــرة 

 املقرتحـ ويدعو م  ـديد  ى ـن حُترتم  اي ـ التوافق حمل اريياء.
فق  الطلـب الـذج قدمـه : قال  ن مشروع القراي يويأ الرئيس - ٨٦

 ثل ـبــ البوليـاييو، وال يتضر  ـج مقرتمه ـو قراي بشأن  يفاأ زايية 
 ى الصــحراء الغربيـــ. وذكــر ــــه ال   نــه  ــطب الطلبــا  الــه يقــدمـا 
 ثلـــو األقـــاليم غـــري املترتدــــ ابحل ـــم الـــذايت. فقـــد اقرتحـــت  ثلــــ ــتيغـــوا 

  زائـــرة  ى مجيـــا األقـــاليم، وبربـــوأا ـن يضـــا الـــرئيُس ريطــــ  يفـــاأ بدثـــا
زي فوكالـد )مالفينارب(.  اب تثناء  قليَر  ـبل طايق ـو

)غرينـــاأا(: قالـــت  ن وفـــد ــتيغـــوا وبربـــوأا  السالالاليدة مالالالاغواير - ٨7
اقــــــرتمه زايية األقــــــاليم الواقدـــــــ حمل منطقـــــــ البحــــــر ال ــــــايييب، و ن وفــــــد 
ـــ  اقـــرتمه زايية مجيـــا ــــ عضـــو بصـــفـ مراقـــب، هـــو َم  اجلزائـــر، وهـــو أول

 األقاليم غري املترتدـ ابحل م الذايت.
وقالت  ن وفدها يقـرتمه حـذف الفقـرة مـ  مشـروع القـراي الـه  - ٨٨

تتضــر  الطلــب املقــدم مــ   ثــل ـبــــ البوليـــاييو، و ـــه يدــرتد علــى 
ا  ــاية  ى ـبــــ البوليـــاييو بصـــفتـا  ثــل الصــحراء الغربيـــ. كرـــا ـن 

غتـا احلاليــــ. فالوفــد، و ن  كـــان بصــي 2وفــدها ال   نـــه ـن يؤيــد الفقـــرة 
ــزي مالفينــارب  قليرــان متنــازع عليـرــا،  حيــي  علرــا ين ـبــل طــايق ـو
يرغ ـن مجيا األقاليم غري املترتدـ ابحل م الذايت الـبدـ عشر ينبغـ  ـن 
ـــ مجيدــا  حمل ـــدول ـعرــال اللجنـــ.  ت ــون مشــرولـ ابرطـــ ألهنــا مدـي
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ـ   ى ذلك، ينبغ  تنقيح الفقرة ل  ـ  لصيغـ تـدعو  ضاف   تصبح متضرن
  ى تقدم ارطـ  ى اللجنـ لتنظر فيـا وتوافق عليـا.

ـــــ ـن تضــــطلا يعرا ــــا أون الالالالالرئيس - ٨٩ : قــــال  ن علــــى اللجن
ا ــــتثناء، بــــل عليــــــا ـيضــــا ـن متتثــــل لقـــــرايا  اجلرديـــــ الدامـــــ، الـــــه 
بـــل طـــايق يهنـــا  تصـــنف النـــزاعني علـــى ــــزي فوكالــــد )مالفينـــارب( ـو

، نعلى الـياأة، وليس ابعتباي ا مـألـ تقرير للرصـري. ومـ  ـزاعان 
 فليس م  املنا ب ـن  رج اللجنـ زاييا   ى هذي  ا قليرني.

ليشـــه(: قالـــت  ن وفـــدها يؤيـــد  - )تيرـــوي السالالاليدة بالالالرييس - ٩0
أتييـــدا قـــواي مقـــرتمه وضـــا ريطــــ  يفـــاأ بدثـــا  زائـــرة  ى األقـــاليم غـــري 

بــــل املترتدـــــ ابحل ــــم الــــذايت،  اب ــــتثناء ـــــزي فوكالـــــد )مالفينــــارب( ـو
طـــايق. و ذ    يتبـــق  علـــى حلـــول الدقـــد الـــدويل الثالـــث للقضـــاء علـــى 
اال ــــتدراي  ال ثــــالآل  ــــنوا ، فــــإن مــــ  الضــــرويج ـن تقــــوم اللجنـــــ 
إبيفـــاأ هـــذم الـــزاييا   ى تلـــك األقـــاليم والتحقـــق مـــ  احلالــــ الــــائدة 

 2اتمــــا  أياد الفقــــرة  فيـــــا. و ــــذا الـــــبب، فــــإن وفــــدها يؤيــــد أتييــــدا
بصــيغتـا احلاليـــ، وكــذلك ا  ــاية  ى طلــب ـبــــ البوليـــاييو  يفــاَأ 

 زايية  ى الصحراء الغربيـ.
)ــتيغــوا وبربــوأا(: قالــت  ن وفــدها اقــرتمه  السالاليدة تشالالالنجر - ٩1

ـن تقـــــوم اللجنــــــ بـــــزايية األقـــــاليم الواقدــــــ حمل منطقــــــ البحـــــر ال ـــــايييب 
شروع القـراي، فـإن الفقـرة املتضـرنـ لطلـب  ثـل حتديدا . وفيرا يتدلق مب

ـبـــــ البوليــــاييو ينبغـــ  حـــذفـا ألهنـــا يغـــم كوهنـــا جمـــرأ طلـــب، فـــإن 
 أياــا     ـن يؤثر  لبا  على الدرليا  الـيا يـ اجلاييــ حمل  طـاي 

 جملس األم .
)املراقـب عـ  اجلزائـر(: قـال  ن بدـر الوفـوأ  السيد بوقدوم - ٩2

د تـم  الصحراء الغربيــ. فالصـحراء مت اء بدالا تسدمت عباية الصحر 
كيلـومرت مربــا مـ  احملــي  األطلــ   ى البحــر   ٩ 200 000ملــاحـ 
بلــدا. ولـــ   كاـــت البدثــــ الزائــرة  ـــت ون موضـــا  11 شـــرلاألمحــر وت

ترحيـــب  ـــديد حمل اجلزائـــر، فـــإن علـــى اللجنــــ ـن تتـــوريى الدقــــ عنـــد 
  2٦٦ 000احـ قـديها ا  اية  ى الصـحراء الغربيــ، الـه تغطـ  مــ

 كيلومرت مربا.
ـوضاف قائال   ن اجلزائر تؤيد منذ ـمد بديد  يفاأ بدثــ زائـرة  - ٩3

 ى الصـحراء الغربيـــ، و ن اللجنـــ اتــذ  ابلفدــل قــراي  يفــاأ زايية مــ  
حمل الواقا؛ فاألمر ارين مــألـ تنفيـذ هـذا  1٩٩1هذا القبيل، حمل عام 

الـــه  ـــيقت لالعـــرتاد علـــى القـــراي. وقـــال  ن وفـــدم يـــرفر احلجـــج 
ـــد عرليــــ  يا ـــيـ، كرـــا ـن عـــدأا مـــ  املــــائل   يفـــاأ زايية. فـــال تـو

ــــــ علـــــى ــــــدول ـعرـــــال جملـــــس األ مـــــ  تناولتــــــا جلـــــان اتلفــــــ املدـي
 واجلرديـ الدامـ.

)مجـوييـــ فنــزويال البوليفاييـــ(: قــال  ن  السالاليد سرسالاليا بيبالالا  - ٩٤
ة  ى األقـــاليم غـــري وفـــدم يؤيـــد مقـــرتمه وضـــا ريطــــ  يفـــاأ بدثـــا  زائـــر 

بـل طــايق امل ترتدــ ابحل ـم الـذايت، اب ـتثناء  قليَرـ  ــزي مالفينـارب ـو
 ألهنرا موضوع منازعـ على الـياأة.

يـــيا(: قــال  ن  السالاليد حبيالال  - ٩٥ عناصــر ـديــدة   أياد) ـدـو
وكبــرية حمل مشــروع القــراي يتطلــب  ـــراء مزيــد مــ  املناقشـــ بــني ـعضــاء 

ا  الـــــزايية  ى األقـــــاليم األريـــــرغ غـــــري اللجنــــــ. كرـــــا ـن اتلـــــف طلبـــــ
املترتدـــ ابحل ــم الــذايت تتطلــب مزيــدا مــ  الوقــت ملناقشــتـا. وابلنظــر 
 ى ـن القراي يقتض  م  اللجنـ ـن توافق عليه، فـإن وفـدم يتطلـا  ى 

 املقرتحا  املقدمـ م  وفد غريناأا وغريم م  الوفوأ.
وفـدم ال يفــم )املراقـب عـ  املغـر (: قـال  ن  السيد  النل - ٩٦

الداع   ى عـدم   ـاية مشـروع القـراي  ى الطلبـا  املقدمــ مـ   ثلـ  
األقاليم األريرغ غري املترتدـ ابحل م الذايت. وذكر ـن وفدم ل  ي ـون 
لديــــــه اعــــــرتاد علــــــى ا  ــــــاية  ى الطلــــــب املقــــــدم مــــــ   ثــــــل ـبــــــــ 
ـــــ. وواقـــا األمــــر هــــو ـن  البوليــــاييو  ذا كاـــــت مجيـــا الطلبــــا  مدـي

لجنـــــ تركــــز اهترامـــــا أائرــــا  علــــى مـــــألـ الصــــحراء املغربيـــــ بطريقـــــ ال
تنطوج على متييـز. ـو ـاي  ى ـن الـرئيس يدترـد علـى قـرايا  اجلرديــ 
الدامـــ لتوضــيح موقفــه بشــأن عــدأ مــ  املـــائل، ول نــه يغفــل ميثــاق 
األمـــــم املتحـــــدة وقـــــرايا  جملـــــس األمـــــ  حمل قضـــــيـ الصـــــحراء املغربيــــــ. 

ال نــد بــدا مــ  االريــتالف مــا  ثــل اجلزائــر حمل ولأل ــف، فــإن وفــدم 
ــوأ عرليـــ  يا ــيـ ـاييـــ.  الواقا هــو ـن األمــني الدــام عــني  فـــفيــه لـو
 للتو مبدواث  سصيا لتويل  هذا الدرل.

هنـــــى كلرتـــــه قــــــائال   ن  يفـــــاأ زايية  ى ـج  قلـــــيم يتطلــــــب  - ٩7 ـو
ـه ـج أعـوة   ـ  ى اللجنــ تداون الدولـ القائرـ اب أاية. فاملغر  ل  يو

اراصــــ ولـــ  يوافـــق علـــى ـج زايية منــــا  ى الصـــحراء املغربيــــ وذلـــك 
احرتاما  مليثاق األمـم املتحـدة وقـرايا  جملـس األمـ  والدرليــ الـيا ـيـ 
اجلاييــــــ. وذكـــــر ـن املغـــــر  يؤكـــــد مـــــ  ـديـــــد التزامـــــه  ـــــذم الدرليــــــ 

 وابلدرل صو  التوصل  ى حل ي ون مقبوال على  و متباأل.
: قال  ن الطلبني اريريـَري   يفـاأ بدثــ زائـرة يتدلقـان لرئيسا - ٩٨

ــزي فوكالـــد )مالفينــارب(. وا ــتديك قــائال   ن اجلرديـــ  جببــل طــايق ـو
الدامــ حـدأ  األقــاليم الـه تشــ  ل موضـوع منازعــا  علـى الـــياأة، 
ـــــداع   ى عـــــدم  أياد هـــــذم  ال مــــــائل تقريـــــر املصـــــري، وهـــــذا هـــــو ال
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. وكرـا بـني  املغـر ، فـإن مـ  الدقبـا  الــه الطلبـا  حمل مشـروع القـراي
تواـه البدثـا  الزائـرة هـ  عـدم تدـاون الـدول القائرــ اب أاية. واقـرتمه 
يــــيا الـــداع   ى  ــــراء مناقشـــا  غـــري  ـن تقبـــل اللجنــــ مقـــرتمه  ـدـو
يمسيـــــ بشــــأن مشــــروع القــــراي للـــــرامه ألعضــــاء اللجنـــــ ابلتوصــــل  ى 

 توافق حمل اريياء.
)فـرـــا(: قالــت  ن فـرـــا ال تدــايد ف ــرة   السالاليدة غيغالالا - ٩٩

يا اجلديـدة، ول ـ  وفـده ال   نـه  ا يفاأ بدثـ زائرة ـديدة  ى كاليدـو
يا  ايـقطد قدم ـواابـن يبدُد  ـ   ن كاليـدـو علـى ذلـك. وا ـتديكت قائلـ

اجلديدة ال   ـ  ـن ت ـون ا قلـيم الوحيـد الـذج زايتـه اللجنــ، مبـا ـن 
البدثــا  الزائــرة الـــابقـ الــه ـــر  قبــل  ــنتني فقــ     يفاأهــا ـيضــا 
ـ   ى ذلــك، فــإن توقيــت البدثـــ نــب ـن  يا اجلديــدة.  ضــاف  ى كاليــدـو

املترثلـــ حمل تقريــر املصــري واال ــتفتاء املقبــل. يتوافــق مــا الدرليـــ احلاليـــ 
و يفــاأ بدثـــ حمل املـــتقبل القريــب ـــدا لــ  ي ــون جمــداي ـظــرا للجــدول 
الزم  احملدأ. وذكر  ـن فـرـا ال تزال ملتزمـ مبواصلـ املناقشا  مـا 

يا اجلديدة حمل األ ابيا املقبلـ.  اللجنـ بشأن مـألـ كاليدـو
ـرج مـا  : ـعر  ع  تقديرمالرئيس - 100 للحـواي املفتـومه الـذج ــُ

فـرـــا وملوقفـــا البنــاء، وهــو موقــف ال تتســذم الــدول األريــرغ القائرـــ 
اب أاية. ونـــب ـن تراعـــ  ارطــــ املقرتحــــ  يفـــاأ بدثـــا  زائـــرة مجيـــا 
الدناصر اله تتطلـب التنــيق مـا الـدول القائرــ اب أاية حـ  ُي تـب 

 النجامه للبدثا .
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