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 جلنـة املسائل السياسيــة اخلاصـــة
 وإهناء االستعمار )اللجنة الرابعة(

 حمضر موجز للجلسة السادسة
   00:15، السا ة 2019تشريل األول/ كتوبر   11اجلمعة، املعقودة ة املقر، ميويورك، يوم  

.  هيدجو )انئب الرئيس( السيد  الرئيس   . . . . . . . . . . . . . . . . .  (ال امريون) .
. حبر العلوم )الرئيس( السيد   ريما بعد  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (العراق) .

 احملتوايس 
األقاليم غري مل جدول األ مال  تنفيذ إ الن منح االإــــــــتقالل للبلدان والشــــــــعو  املســــــــتعمرة )  59البند  

 )اتبف(( املشمولة ببنود  خرى ة جدول األ مال

 االإتماع إ  مقدمي االلتماإاس )اتبف( 
 مل ميثاق األمم املتحدة مل  )ه(  73مل جدول األ مال  املعلوماس املرإــــــــــــــلة  قتضــــــــــــــ  املادة   55البند  

 *)اتبف(األقاليم غري املتمتعة ابحل م الذايت 
ــعو    56البند   ــا   ــــ ــتة ال  ت  ر ة مصــــ ــادية وغريها مل األمشــــ ــتة االقتصــــ مل جدول األ مال  األمشــــ

 *)اتبف(األقاليم غري املتمتعة ابحل م الذايت 
مم املتحدة مل جدول األ مال  تنفيذ الوكاالس املت صـــــــصـــــــة وامل إـــــــســـــــاس الدولية املرتبتة ابأل  57البند  

 *)اتبف(إ الن منح االإتقالل للبلدان والشعو  املستعمرة 

مل جدول األ مال  التسـييالس الدراإـية والتدريبية املعروضـة مل الدول األ ضـا  لصـا  إـ ان   58البند  
 *)اتبف(األقاليم غري املتمتعة ابحل م الذايت 

األقاليم غري مل جدول األ مال  تنفيذ إ الن منح االإــــــــتقالل للبلدان والشــــــــعو  املســــــــتعمرة )  59البند  
 )اتبف(*( املشمولة ببنود  خرى ة جدول األ مال
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ــيد  هيدجو  ــة الســــ ــيد حبر العلوم )العراق(، تر ة اجللســــ ة غيا  الســــ
 .)كامريون(، انئب الرئيس

 
 . 05 15ة السا ة ارتتح  اجللس 

 
ــت  ا  59البنــ   من جــ وا امامــااف ذنإيــ  إا ا منق االســـــــــ

امقاليم غري املشـمولة ببنود خرر  للبل اا والشـعو  املسـتعمر) )
 )اتبف(( يف ج وا اماماا

 االإتماع إ  مقدمي االلتماإاس )اتبف( 
  قـال إن مقـدمي االلتمـاإـــــــــــــــاس إــــــــــــــيـ د  ون، ورقـا الرئيس - 1

ــة املعتــادة املتبعــة ة اللجنــة، إ   خــذ  مــاكنيم إ   ــاولــة  للممــارإـــــــــــــ
 مقدمي االلتماإاس، مث يغادرون اجللسة بعد اإلدال  ببياانهتم.

 ( A/C.4/74/6) مسألة الصحرا  الغربية )اتبف(
ــي  اســــ ري - 2 ــياإـــــي للصـــــحراوي ( قال إم ،   الســ )اللجو  الســـ

بصـــــــــفت  موا نا مل موا   اجلميورية العربية الصـــــــــحراوية الد قرا ية، 
رإن بوإــع   ن يشــيد  ل  احملل ال  يعاه منيا الشــعب الصــحراو ، 
ــتعمار ة  رريقيا.  ــائل إسا  االإـ ــألة مل مسـ الذ  متّثل االت  آخر مسـ

ــا  قائال إن األمم املتحدة،   ــحرا  الغربية  و ضـــــــ ال    –إبدراجيا للصـــــــ
 ل  قائمة   –كام  تعر  ابإــم الصــحرا  اإلإــبامية ة ولت الوق   

، ت ون قـد ا رترـ  1963األقـاليم غري املتمتعـة ابحل م الـذايت ة  ـام 
ابلشــــعب الصــــحراو   ل   م   ــــعب مســــتعم ر، و ن مل اقوق  غري 

اجلمعية العامة   القابلة للتصـر   ارإـة اق تقرير املصـري. وقد واصـل 
ــألة الصــــــــحرا  الغربية.  ــأن مســــــ د م ولت احلق ة قراراس متعاقبة بشــــــ
ــلتة القائمة ابالاتالل، قد  ــفت  الســــــ ــتترد قائال إن املغر ، بصــــــ واإــــــ
امتيـت تلـت القراراس وامتيـت اتفـاق وقال إ الق النـار ابإــــــــــــــتف ا اـت  

ملغر  وإضــارة إ  ولت، رإن املعغ غري القاموه الذ  رتح  ا  .املت ررة
 ل  احلـدود، وهو معغ غري منصــــــــــــــوو  ليـ  ة اتفـاق وقال إ الق 
الـنار، يســــــــــــــت ـدم اـالـيا لتيرـيب الثروة التبيعـية ة الصــــــــــــــحرا  الغربية 

 وكذلت امل دراس املغربية.
ووكر  ن االاتالل املغريب يســــــــــــــت ــدم، ة آليــة القمف ال   - 3

اوية يســـــــــــــتعمليا،  إـــــــــــــاليب تظورة دوليا لتفريق املظاهراس الصـــــــــــــحر 
الســـــلمية، ايأ يلجأ إ  التعذيب املمنيال، واال تقاالس التعســـــفية، 
ــبا  الصـــــــــحراو   بل والقتل بدم ابرد. و الوة  ل  ولت، ينفي الشـــــــ

 إرا ل بح صوهتم ودرا يم  ل اقيم ة احلرية واالإتقالل. 

و  ــــــــار إ   ن مســــــــلســــــــل اإــــــــتن ا  األرصــــــــدة الســــــــم ية  - 4
مســــتمر دون  ن يســــتفيد منيا  والفوإــــفاس والذهب واملعادن األخرى

الشــــــــــــــعـب الصــــــــــــــحراو . وقـد ل م كـل مل ا تمف اـلدو  وبعـثة األمم 
املتحدة لالإــــتفتا  ة الصــــحرا  الغربية الصــــم  واا تلت التتوراس، 
 ا  دى إ  تفاقم معاانة  ــــعب . واإــــرتإــــل قائال إم  ة ا  يواصــــل 

ــعم االمتظار، الد وة  إ  ال ــعب الصـــــحراو ، الذ  إـــ ــالم وإ  الشـــ ســـ
االلت ام ابملعــايري الـدوليــة وبقراراس األمم املتحــدة، يواصـــــــــــــــل االاتالل 
املغريب املما لة، وضــــرب  القراراس واالتفاقاس  را احلائذ، إو يتوا أ 
الفاؤا الدوليون  ل  إ الة  مد النـــــــ اع. واختتم كالم  قائال إن  عب  

ــتقرار، ريو  ك واق   ثر ملليس لدي  تعتش للحر   و إ   دم االإـــــ
ــتبعــد العودة إ  الن اع  مرارة  عم الن اع والتشــــــــــــــتــ ، غري  مــ  ال يســــــــــــ
ــحراو  واق  ة  ــعب الصــ ــية الشــ ــلح، بدارف مل إ ام  بعدالة قضــ املســ

 تقرير املصري.
ت لم بصــفت  الشــ صــية كصــحراو ، رقال   السـي  غريي:ف - 5

غر  إن النيب املمنيال للموارد التبيعية للصـــــــــــــحرا  الغربية مل قبل امل
حيرم  ـــــعب  مل ج  روائد  روة اإلقليم. و ضـــــا   ن املغر  ي ســـــب 

ــادراس   2.2ي يد  ل   ما ــنواي ة  ــــــ ل  راب  مل صــــ بليون دوالر إــــ
املعادن غري املتجددة املســـــــــت رجة مل الصـــــــــحرا  الغربية، إضـــــــــارة إ  
ــدة الســـم ية، ومل اتفاقاس  ــر لألرصـ األراب  ال  وىن مل البيف املبا ـ

ــيــــــد ة امليــــــاا تتيح أل را    خرى، مثــــــل االوــــــاد األورويب، الصــــــــــــ
 ابإلقليم. احمليتة

وت صــــدَّر منتوجاس النشــــاي ال را ي ال   ارإــــ  املغر   ل   - 6
ــا تتاس  ــواق األوروبية. ووقق  يضـ ــحرا  الغربية إ  األإـ ــي الصـ  راضـ
ــركة  ل يا ملت  التاقة املتجددة ة اإلقليم، ال  تعود مل يتيا إ   ــــ

و ـركاس  جنبية  خرى روائد كبرية للسـلتة القائمة ابالاتالل. املغر   
، مجيف مصـــــــــادر التاقة املتجددة ال  يبيعيا املغر  2020وحبلول  ام  

إـــــتولَّد ة الصـــــحرا  الغربية احملتلة، ابلرغم مل  ن اإلقليم تعود مل يت  
 حبق إ  الشعب الصحراو .

ــاريف،   و رد  ـقائال إن  ــــــــــــــعـب  ل يوارق قذ  ل  تـلت  -   7 املشــــــــــــ
 ل   شــــــــــــــراس االتـفاقاس التـجارية ال  يغمـيا املغر  مف األ را    وال 

النظرية ل  ال  تدير العملياس  ل  األراضـي الصـحراوية،  ل  الرغم مل  
 م  ما مل دولة، اىت الدول امل يدة لســــــــــــياإــــــــــــاس املغر ، قد ا رتر   

قرار ت مة  بســيادة املغر   ل  اإلقليم. وإضــارة إ  ولت، رقد  ــّ ل  
إـــــــــــــــابقـة قـاموميـة، ايـأ ا تغ  مـ  مل غري   2016 العـدل األوروبيـة لعـام 

اجلائ  قاموان تضــــــم  الصــــــحرا  الغربية واملياا احمليتة قا ة    اتفاقاس  
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وـاريـة يغميـا املغر  مف  ر  اثلـأ، وكـذلـت ا م احمل مـة العليـا ة  
اس  ، الذ  خلص إ   ن  ــــــــــــــحنة الفوإــــــــــــــف 2018جنو   رريقيا لعام  

 امليربة مل الصحرا  الغربية مل قبل ا ومة املغر  جيب ااتجا ها. 
وخلص إ  القول إن امل اإـب الضـ مة مل املوارد التبيعية  - 8

لإلقليم ال ت ســـتثمر ة تنمية الشـــعب الصـــحراو   و رراه  االجتما ي 
واالقتصـــــــــــــــاد . وـبدال مل وـلت، يســــــــــــــت ـدم املغر  تلـت اإليراداس 

ر  ة مجيف  رجا  الصـــــحرا  الغربية، وة قمف لتمويل التوإـــــف العســـــ 
متالب الســ ان الســلمية، وتشــجيف االإــتيتان املغريب ة اإلقليم مل 
 جل تغيري ت وين  الد وغراة، ومل مث هتميش الصـحراوي ، والنيوا 

 بقضيت  مل خالل تصعيد محالس الضغذ ة مراك  النفوو العاملية.
ــتيتو ”)معيد    الســــــــــي )  روغر - 9 حلقوق   “تو بريإـــــــــــــوانإمســـــــــــ

ــان   ــحرا  الغربية   -اإلمســـــــــــ الغا يل(  قال  إن الثرواس التبيعية للصـــــــــــ
وموقعيا اجلغراة هي الدوارف احلقيقية ورا  األرعال ال  تقوم قا جبية 
البوليسـاريو والبلدان واملنظماس ال  تد م ما يسـم  اإـتقالل الشـعب 

اللجو  تعيش الصـــــحراو . و ضـــــار   ن غالبية الســـــ ان ة  يماس  
دون مياا منقولة ابألانبيب، وتعتمد بشــ ل  ــب  اصــر   ل  املعومة 
الـدوليـة للبقـا   ل  قيـد احليـاة. وقـد تنـاقصـــــــــــــــ  تلـت املعومـة  ل  مر 
الســــــــن ، ويرجف ولت بشــــــــ ل رئيســــــــي إ  قيام اجلبية بتحويليا  ل 
وجيتيـا. وت ظير احلـاـلة الراهـنة بوضــــــــــــــو   ـدم القـدرة  ل  إـقامـة دوـلة 

 ن تورر لالجع  احلد األدىن مل الرراا واألمل.قامو 
ــاـر   ن غـيا  إـــــــــــــــيادة القـامون  و  ـدم وجود تنظيم   -   10 و ضــــــــــــ

د قرا ي يقودا  ثلون للســــــــــــــ ـان يع   ن اإلقليم يعيش ة  ـل ا م  
اإــــــــــــــتبــداد  هو . وقــالــ  إن جبيــة البوليســـــــــــــــاريو ال هتتم ابلثقــارــة  

ا تتحالال مف مجا اس  ال بل إس   . الصــــــــحراوية  و ابلقامون الصــــــــحراو  
ــابيــــة تتلق   إــــــــــــــلحــــة ووخــــائر و ــــدراس وتــــدريبــــاس  ل  ار    إرهــ
ــبيل وقيق  هداريا.   ــاليب تعذيب ة إــ ــت دم  إــ العصــــاابس، كما تســ
ووــدمج مجيف ضــــــــــــــرو  االمتيــاكــاس حلقوق اإلمســـــــــــــــان ة تنــدو ،  

ــتغالل اجلنســــــي، وررا قيود  ل  التنقل.   ة   ا  ولت التعذيب، واالإــــ
وكذلت يتم  .  ضـي النظام االإـتبداد  قد ق تلوا بواشـية والعديد مل معار 

تلق  العقائد ة املدارة ومشـــــر معلوماس مغلو ة. و الوة  ل  ولت،  
تثري البوليســاريو  مدا م ا اس مســلحة، مل  جل اإــت دام ردود الفعل  

 الدرا ية حل ومة املغر  ل ي تقدم مفسيا  ل   سا ضحية. 
واإرتإل  قائلة إن ررض االقرتا  املقدم مل ا ومة املغر   - 11

دليل  ل   ن اجلبية ال تت ذ إجرا اهتا بدارف مل صا  الشعب، وإمنا 
ــا   ــب بعقول  بنـ ــد جرى تال ـ ــة. رقـ ــ  التبيعيـ ــل اإلقليم و رواتـ مل  جـ

وبناس الشـــــعب الصـــــحراو  مل خالل معلوماس امتقائية، ول حيصـــــل 
 دىن اد مل الفوائد. وختم  ابلقول   الشــــــــعب الصــــــــحراو  إالّ  ل 

إن احلــالــة الراهنــة ال   ل  ن ت د  إاّل إ      ــة اإــــــــــــــتقرار املنتقــة 
املغــاربيــة، وإ  إمشــــــــــــــــا  ب رة لإلرهــا   ل  مقربــة مل  ورواب. إو إن 
تدا ياس النــــ اع ال تقتصر  ل  املستوى اإلقليميل بل إن ولت النــــ اع 

 يش ل هتديدا للسالم العاملي.
  ت لم  بصـفتيا الشـ صـية، رقال  إم  منذ السـي ) بريننو - 12

ــحراو  يعاه مل ااتالل غري  ــعب الصـ ما يقر  مل مصـــال قرن والشـ
 ــــــــــــر ي، ويفّر إ  الصــــــــــــحرا  هراب بنفســــــــــــ  مل العنال الذ  يرت ب  
املغر . ويعــــاه األ فــــال،  ل  وجــــ  امصــــــــــــــوو، مل احلرمــــان ة 

ت األ فــال مل مقص ة منــا   يمــاس اللجو  ة اجل ائر. ويعــاه  ولعــ 
اجلــامــب العقلي والبــده لــدييم، وغــالبــا مــا ي فتقر إ  األدويــة الال مــة 
ملعاجلة األمراا النامجة  ل تلومج املياا. ويشــــّ ل تنقليم إ  املدرإــــة 
رالـــــة  ويلـــــة ومني ـــــة، وهم يعتمـــــدون ا تمـــــادا كليـــــا  ل  املعومـــــة 

ــا ل   ل امل ــية. وتســ ــامية ة موادهم املدرإــ ــتقبل الذ  ينتظر اإلمســ ســ
 ولعت األ فال الذيل لل تتا   م ررصــة احلصــول  ل  التعليم العا ، 
ــو   ــحية، ويعامون مل آاثر إــــــــ والذيل يعامون مل تدودية املوارد الصــــــــ
التغذية وإــــــــــــــو  اال البىن التحتية. واألهم مل ولت كل  هو ارماسم 

  بتلــت مل اقيم ة االمتمــا  إ  ا ويــة الصــــــــــــــحراويــة ومل اال رتا
ــتقرار،   رب   ا وية. و ل  الرغم مل هذا القدر ال بري مل  دم االإــــ
ــة للعيش ة  رضـــــ    ل  مليا ة  ن تتا  للشـــــعب الصـــــحراو  الفرصـــ

 احلرة وهي  ل  قيد احلياة.
 :( Soy Afropanameña  )منظمـة الســــــــــــي ) مولو خلإـارادو - 13

دا ة قال  إن النســــــــــا  واأل فال وكبار الســــــــــل يعامون ارماان  ــــــــــدي
ــبتة  ــاريو غري املنضـــ ــياس البوليســـ  يماس تندو ، ايأ  ل  ميليشـــ
وتج هم ألكثر مل  ال ـــة  قود مل ال مل. و ضــــــــــــــــارـــ   ن مل ب  
املشـــــــــــــــاكـل احلرجـة ال  تواجييـا تلـت الفعـاس هي  ن  لثي النســـــــــــــــا  
يعاميان مل رقر الدم، و لأ األ فال يعاه مل إـــــــــــو  التغذية امل مل، 

األمم املتحدة لشـــــ ون الالجع ، وبرانمال   اســـــبما تشـــــيد ب  مفوضـــــة
 األغذية العاملي.

ووكرس  ن مل األدلــة  ل   ج  جبيــة البوليســــــــــــــــاريو  ل  - 14
ضــــــــــــــمـان اـد األدىن مل الرـراا واألمل ة اـياة الالجع  هو تنقالس 
الشــبا ، ال  يبحأ ال ثري منيم  ل  مل ة مدن  خرى  و يياجر 

ــتتردس قائلة إن املتعلقة  رك    1951اتفاقية  ام    إ  م ان آخر. واإــــ
الالجع  تل م البلدان املضــــــــــــــيفة ابلورا  ابلت اماهتا ريما يتعلق ابحلقوق 
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ــا يم املينية واحمللية  ــادية واالجتما ية لألرراد، ريما يتعلق اوضـ االقتصـ
ــية األمم  ــمان اصـــــــــو م  ل  بتاقة اإلقامة. وقد مددس مفوضـــــــ وضـــــــ

ــان ابجل ائر   ــاريو إدارة املتحدة حلقوق اإلمســـ ــيا للبوليســـ ــبب تفويضـــ بســـ
امل يماس، وولت ة تناقض صـــــــارا مف مبادو القامون الدو . وتقف 
 ارإــاس م إــفة ة  يماس تندو ، مل بينيا إإــا ة معاملة النســا  
بشــــــــــــــ ـل  نيال  ل   ـيد   رراد اجلبيـة، وكـذـلت اختتـا  األ ـفال، 

 ووويل املعومة اإلمسامية  ل وجيتيا.
ئلــة إن ا تمــاد املبــادرة املغربيــة للح م الــذايت يتيح  و ردرــ  قــا  -   15

ــ اع وورير آال  مل   ررصة للسالم،  ا يش ل قرارا سائيا لوضف اد للنــ
األرراد اـلذيل ـما  الوا تتج يل ة امل يمـاس. وخلصــــــــــــــ  إ  القول إن  

للجنة والبلدان واملنظماس  ل اقتناع،  ا   الوق  قد اان ل ي تتصـــــــــــــر  
ــيما  ل  ريق   وريد امل يماس مل الســــــال ، إو تعرا الســــــالم  وال إــــ

لل تر، وهتدد االإـــــــتقرار ة املنتقة، وتشـــــــجف ا جرة غري املشـــــــرو ة،  
 وت يد مل ختر اإلرها ، وتفضي إ  ختر م يد مل النـ اع. 

)جملس النوا (  قال إن    ال ملســألة  الســي  خ ل امل   - 16
مف البوليســــــــــاريو   الصــــــــــحرا  جيب  ن يتحل  ابلواقعية. رال وجود حلل

ال  ررضــــــــــــــ  كل احللول ال   را  منذ وقال إ الق النار إــــــــــــــنة 
، إبيعا  مل اجلياس ال  تتح م ة خيوي هذا النــــــــــــ اع املفتعل 1991

ــل  ــا   ن رشــــ ــب هواها. و ضــــ ــتفتا  اســــ ــبثة بتنظيم اإــــ و ل  متشــــ
اجليود ال  ـبذلتيـا األمم املتحـدة ب ـل آلـياهتـا وخغاؤهـا  وال  كثر مل 
ــتفتا ، جعل مل  ــرورية لتنظيم االإـ ــس الضـ ــف األإـ  قد مل ال مل لوضـ

إــتفتا . وبعد دراإــة مســألة الصــحرا   وال املســتحيل تنظيم ولت اال
 ـامـا، تولـدس قنـا ـة لـدى مراك  القرار ال غى  ن احلـل جيـب  ن  44

 ي ون ابألإاة توارقيا و مليا وواقعيا.
ــنة   - 17 ، ختل  جملس األمل بصـــفة 2004ومضـــ  قائال إم  منذ إـ

ــدد  ل   ــبح ة كل قرارات  الالاقة يشـ ــتفتا  و صـ سائية  ل خيار االإـ
ة التوصـــــل إ  ال إـــــياإـــــي  ادل ودائم ومقبول للترر   ل  ضـــــرور 

 إــــــاة مل التوارق. وة منتقة يعيش تيتيا   ماس  منية، إن مبادرة 
احل م الذايت املغربية تتيح إــبيال لتحقيق الســلم املســتدام، ويســتجيب 
لتتلـعاس إــــــــــــــ ـان املنتـقة وينيي معـاانة إــــــــــــــ ـان  يمـاس تـندو . 

ــار إ   ن جيود املغر   لقيـــــ  الرتايـــــب مل ق بـــــل  تلال و  ـــــــــــــــــ
ــي  ــداقية ومرمي إ  املضــــــ ــمة ابجلدية واملصــــــ احل وماس اب تبارها متســــــ
قدما ابلعملية صـــو  التســـويةل و ن تلت اإل ـــادة جا س اقتنا ا منيا 

 ابإتحالة اإتقالل الصحرا   ل املغر .

واإـــــــرتإـــــــل قائال إم  مقابل النية احلســـــــنة ال   بداها املغر   - 18
ــالية ومل يســــــــــريها جامدة ة م اسا تررض كل  ل  اجلبية   االمفصــــــــ

االقرتاااس. وقال إم  اب تبارا  ثال منت با بشــ ل د قرا ي للســ ان 
الصــــــــــــــحراوي ، ريو يرى ل امـا  لـي   ن ينقـل إ  العـال  ن الشــــــــــــــعـب 
الصحراو  لل يسمح جلنراالس البوليساريو، الذيل رقدوا مشرو يتيم، 

و ن ييددوا مســـــــــــــتقبليم ومســـــــــــــتقبل   ان يتح موا ة الصـــــــــــــحراوي 
 بنــائيم. و  ر   ل يييــدا  ــد  مبــادرة احل م الــذايت املغربيــة، وهو 
الوصــــول إ  ال يرضــــي اجلميف ويســــمح إلخوام  ة  يماس تندو  

 ابلعودة إ  بلدهم بش ل يضمل كرامتيم وحيفظ ما  وجييم.
ل مجيف  )جامعة توليدو(  قال  إم  ما ل ي    الســــي ) غااوغريا  - 19

ــال  ارارا، رال   ل ألاـــد  ن يشــــــــــــــعر ابألمـــان وهو ار.   موا   العـ
راالإتعمار مظام يغر إخضاع واإتغالل جممو ة مل الناة  ل   إاة  
 ن الســـ ان األصـــلي  هم بشـــر  قل من لة  مل غ اة  راضـــييم. و ضـــار   
ــادرة األراضــــي واحلرمان مل احلرية رظيعة ومتثل هتجما    قائلة إن آاثر مصــ

 (. 25- )د  2621 ل  اإلمسامية، وتتعارا مف قرار اجلمعية العامة  

ووكرس  ن ا تمف الدو  يظل، مل خالل  ج ا  ل العمل  - 20
ورقـا للعـداـلة والقـامون،  ــــــــــــــري ـا ة  اـد  اـلت الفصــــــــــــــول ة اتري  
 رريقيا، الذ  يعتغ ري  املغر  الصــــــــــــحراوي   دىن من لة  مل البشــــــــــــر. 
وتســـــــــا ل   ل  دد الســـــــــنواس األخرى ال  ينبغي اضـــــــــور اجلمعية 

يل ان الصحراوي  يستحقون احلصول العامة رييا إلقناع مجيف احلاضر 
 ل  اقوق اإلمسـان. ول ي تسـود العدالة ة الصـحرا  الغربية، ينبغي 
لألمم املتحـــدة  ن متـــارة إــــــــــــــلتتيـــا  ل  كـــل  ولعـــت الـــذيل حيرمون 

 الصحراوي  مل احلق ة تقرير املصري. 

و  ــــــارس إ   ن احل ومة اإلإــــــبامية ل ت ســــــا  ل  ل خيامتيا  - 21
ــعب الـصــــ  ــ ، للشـــ حراو   ندما وقع  اتفاق مدريد. وة الوق  مفســـ

واصل الس ان اإلإبان العمل مل  جل مسا دة الصحراوي  وإ يار 
ــيادهتم.   ــفيا الدولة القائمة ابإلدارة   وينبغيد ميم لســـ ــباميا، بوصـــ إلإـــ

ــة،  ن تــقــود اجلــيــود  ــو إجــرا   ــة ة الصــــــــــــــــحــرا  الــغــربــيـــــ ــالــيـــــ احلـــــ
 د قرا ي.  اإتفتا 

)مرك  الصــــحرا  لإل الم(  قال  إن األدوار  الســـي ) داود    -   22
القـيادـية ة الصــــــــــــــحرا  ت عت  بصــــــــــــــورة مت اـيدة للمر ة مل  جـل وريرهـا  
ولتشــجيف اإلدماج االجتما ي. وقد   ت  هذا البيعة املر ة الصــحراوية  
 دوارا  مييمنـــة ة ا ـــال العـــام. غري  ن الواقف  تلال جـــدا ة  يمـــاس  

تتعرا النســـــــا  جلميف  مواع إـــــــو  املعاملة،  ا ة ولت  تندو ، ايأ  
ــادة  ــامـــب قـ ــا  مل جـ ــة التنقـــل، واالغتصــــــــــــــ احلرمـــان مل احلق ة اريـ
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ــاريو   ــاريو، و  ـــ ال التعذيب الدميعة. وة ا   ن جبية البوليسـ البوليسـ
ل تدخر جيدا ة قمف األصـــــــواس املعارضـــــــة وقمف النســـــــا  ة  يماس  

ية الصـــحراوية إ  مجيف املبادراس الرامية  تندو ، تنضـــم القياداس النســـائ 
 إ  هتيعة بيعة م دهرة للس ان احمللي  ة جنو  املغر .  

)محاية املوارد الو نية الصــــــــــــــحراوية(  قال إم   الســـــــــــي   اا - 23
ــألــة  ال يفيم ا دواجيــة املعــايري لــدى ا تمف الــدو  ريمــا يتعلق  ســــــــــــــ

نفوو، مثل ررمســا،  ل الصــحرا  الغربية، ايأ تتغاضــ  الدول واس ال
ااتالل املغر   ا، وورتم خبال  ولت اق تقرير املصـــري. و  ـــار إ  
 ن الشـعب الصـحراو  يتالب  سـامدة هذا احلق، وهو مبد   إـاإـي 
ة القامون الدو . و ضـا   ن املغر  اإـتغل وال  القبائل الصـحراوية 

تعتمدها إـوى التارخيي مللت املغر  الاتالل اإلقليم، وهي  ارإـة ال  
 املنظماس اإلرهابية. 

ــاد   - 24 ــيتر ابل امل  ل  االقتصـــــ ــل قائال إن املغر  يســـــ واإـــــــرتإـــــ
الريعي لإلقليم،  ا يضــــــــــــمل  دم ج  الشــــــــــــعب الصــــــــــــحراو  لفوائدا.  
وابلنسـبة للمغر ، إن التحرر االقتصـاد  الصـحراو  إـي د  إ  التحرر  

اد  املغريب ة  الســـــياإـــــي. واملســـــتفيدون الرئيســـــيون مل النشـــــاي االقتـصــــ 
ــياس   اإلقليم هم األ ــــــ او الذيل يد مون االاتالل املغريب والشــــــ صــــ

 اإلقليم.  العس رية والسياإية املغربية ال  تعيش كمستو ن  ة 
ومضــــــــــــــ  رعال إمــــ  ورقــــا للتقــــديراس ال  قبلتيــــا املنظمــــاس  - 25

الصــــــــحراوية، اصــــــــل الصــــــــحراويون  ل  مســــــــبة معوية دميا مل غنائم 
صــاد  املغريب ة  تلال القتا اس ة الصــحرا  الغربية، النشــاي االقت

 ا  إـــــــــفر ة بعض احلاالس  ل إمتاج اجل   األكغ مل الناتال الو   
اإلمجا ، كما هو احلال ة قتاع صــــــــيد األمساك. و الوة  ل  ولت، 
إن املشــــــــــــاريف املغربية ة الصــــــــــــحرا  الغربية قصــــــــــــرية النظر وغري قابلة 

 لواقف. لالإتمرار  ل   را ا

و ضــــا   ن االاتالل املغريب يعارا بشــــ ل منيجي مجيف  - 26
ــاد ،  ــارك ة اإلمتاج الف ر  واالقتصــــ ــحراوية ال  تشــــ ال ياانس الصــــ
ايأ جير  إغالق العديد مل األ مال التجارية اململوكة للصــحراوي  
ة العيون وغريها مل املدن. وقد خرج آال  الصحراوي  إ  الشوارع 

ل  احلالة االقتصـادية املفروضـة  ل   ـعبيم، وح ااتجا  لالاتجاج  
وإــــــــــــــجل العشــــــــــــــراس منيم. وخلص إ  القول إمـــ  ينبغي اال رتا  
ــف   ــتبداد . راملغر ، بوصــ ابملغر  كما هو  لي ،    مظام مل ي اإــ
بلــدا مل بلــدان العــال الثــالــأ حيتــل بلــدا آخر، ليس لــديــ  مــا يقــدمــ  

  ل  تقويض اإتقال ا وإيادهتا.للصحرا  الغربية ابإتثنا  الع م 

قال  إن هناك   :(RunningHome)م إسة    السي ) غريارد - 27
صـــــــلة مبا ـــــــرة ب  تغري املناا وااتالل الصـــــــحرا  الغربية. رعل  مدى 

املاضية، واصل املغر  ااتالل  للصحرا  الغربية بصورة   43السنواس الـ  
 م ا تمف الــدو  غري قــاموميــة واإــــــــــــــتغالل مواردا التبيعيــة، ة ا  ل

الصــــم ، ويرجف ولت إ  اد كبري إ  الشــــراكاس االإــــرتاتيجية ب  
 املغر  والشركاس الدولية. 

و  ارس إ   م  ورقا ملنظمة غريل بيس، إن اإلرراي ة صيد  - 28
ــ  احمليتــــاس. ومف  ن  ــداس ال  تواجـ ــد  كغ التيــــديـ ــاك هو  اـ األمسـ

ة مياا الصـــــــحرا  الغربية   ت مة العدل األوروبية قضـــــــ  ان الصـــــــيد
ــا يل  جنبية  خرى  ل ــل  إـــــــــــ يعد مل اجلائ  لالواد األورويب، تواصـــــــــــ

الصــــيد هناك. وي  ر تغري املناا بشــــ ل غري متناإــــب  ل  ا تمعاس 
ــلية ة  ــعو  األصـ ــرديل والشـ ــيما جمتمعاس املشـ ــعيفة، وال إـ احمللية الضـ

 يمـاس الالجع   مجيف   ـا  العـال. وكثريا  مـا يـتأ ر الصــــــــــــــحراويون ة
 ابلفيضاانس وارتفاع درجاس احلرارة. 

ــلـ  قـائلـة إمـ   ل  الرغم مل  ن األمم املتحـدة  - 29 واإــــــــــــــرتإــــــــــــ
ــف  البلد الثاه ة جمال م ارحة تغري املناا ة  صــــــــــنف  املغر  بوصــــــــ
العام الســـــــــــابق، رإن التاقاس املتجددة ال  اإـــــــــــتثمر رييا ولت البلد 

جم الفوإــــــفاس ة اإلقليم احملتل. بشــــــ ل هام ت ســــــت دم لتشــــــغيل منا
ومل مث، رإن املغر  يضـفي الشـر ية  ل  جرائم   مام ا تمف الدو . 
رمعـادـلة النمو والربح تســـــــــــــــبب االارتار العـاملي ويـ درف  نيـا مل اـياة 
األجيـال احلـاليـة واملقبلـة. و ـة اـاجـة إ  التحول مل مظـام يســــــــــــــتغـل 

مف ا تمعاس احمللية، رقذ األراضـــي، ويتســـبب ة مضـــو  املوارد، ويق
ل ي تتمتف البلدان األكثر  را  ابلقوة االقتصـــادية. واختتم  قائلة إم  
مل األمهيـة   ـان د م اق الصــــــــــــــحراوي  ة تقرير املصــــــــــــــري واحلريـة 

 والعدالة، رضال  ل النيوا خبتة لالإتفتا .

)العيون(  قال إن ميليشــــــياس البوليســــــاريو  الســــي   ــــا   - 30
إــــــــت باراس ة البلد املضــــــــيال مل يماس تندو  ا م  و جي ة اال

لسـنواس  ل  النحو الذ  ر ت  مناإـبا ، دون رقابة. وقام  ابختتا  
وا تقال وإــــــــــجل وتعذيب بل وقتل  ولعت الذيل ور وا  ل  امتقادها 
 و املتـــالبـــة ابســــــــــــــذ احلقوق، و بقـــ   بوا  امل يم، وهو ة الواقف 

ــان واملنظماس إـــــــــجل كبري، مغلقا  اىت  مام منظم اس اقوق اإلمســـــــ
 اإلمسامية،  ا ة ولت األمم املتحدة مفسيا.

ـ اـما، ل ت ل هـناك    40و  ــــــــــــــار إ   ـم   ل  ـمدى  كثر مل   -   31
إم ــاميــة لتنبيــ  اجلميور الــدو  إ  مــا حيــدمج داخــل امل يمــاس. ومف  
امتشار وإائل التواصل االجتما ي، بد س  صواس الضحااي ة الظيور  
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واكتشـــــال اجلميور التبيعة البشـــــعة ملا حيدمج ة تلت امل يماس، وهي  
تــاقــاس   يمــاس الالجع  الوايــدة ة العــال ال  ال حيمــل إــــــــــــــ ــاســا ب 

الالجع  وال يســــــــــــمح  م  غادرة امل ان. ومظرا لررض البلد املضــــــــــــيال  
الســــما  للوكاالس الدولية املت صــــصــــة ابلوصــــول إ  امل يماس إلجرا   
تعداد لســــــــــ ان امل يماس وإجرا  مقابالس معيم، ال  اد يعر   دد  

 األ  او الذيل يعيشون ة امل يماس  و جنسياهتم. 

س تندو ، الذيل  ــــجعيم ما    ير ووكر  ن إــــ ان  يما - 32
مل تضــــــــامل مف احملتج يل ة مجيف   ا  العال،  ــــــــاركوا ة  شــــــــراس 
ــيم للمتالبة  ــي، بعضــــــــ ــرياس واالاتجاجاس خالل العام املاضــــــــ املســــــــ
ابلعـداـلة ألقـار  مقتول   و  تف ، وبعضــــــــــــــيم ا خر حملـاوـلة جـذ  

 م  ينبغي ل ل االمتباا إ  الوضــف املأإــاو  ة امل يماس. و  ــار إ   
 ر   ــارك ة اجلرائم املرت بة داخل امل يماس  ن يتحمل مســ وليت  

  ل تلت اجلرائم.

)مجـا ـة رم الواد(  ـقال إـم  وآخريل مـا رتعوا  الســــــــــــي  اـيا  - 33
منذ إـــنواس يثريون امتباا اجلمعية العامة ملا تقرتر  ميليشـــيا البوليســـاريو 

ماس تندو . و ضـــــا   ن مل جرائم ة اق الســـــ ان األبراي  ة  ي
ــما   م ابلعودة إ  و نيم، اململ ة  معاانة إخوام  لل تنتيي إال ابلســــ
ــارك  ــحراويون بتشـــ ــاركة ة  خم التنمية الذ  خلق  الصـــ املغربية، للمشـــ
مف السلتاس املرك ية ومف  تلال ا يعاس ال  ختتارها إاكنة الصحرا  

  . غ امت اابس ارة وم يية بشيادة مراقب  دولي

و  ـــــــــــــــار إ   ن  ـة اـاجـة للتـدخـل العـاجـل لتورري احلمـايـة  - 34
للفعاس األكثر هشــــــا ــــــة، ويتعلق املر ابمصــــــوو ابلنســــــا  واأل فال 
وضـــــحااي التميي  العنصـــــر ، ايأ إن العبودية متفشـــــية ة امل يماس 
وإبقرار رمسي مل قيادة البوليســـــــــــاريو. رليس إـــــــــــرا لدى  اد ة تلت 

نــا   بيــد آابئيم، كمــا ير ون  تل ــاس  خرى. امل يمــاس  ن يرمج األب
و ضـــــــــــا   ن اغتصـــــــــــا  الفتياس وااتجا هل ومنعيل مل الســـــــــــفر، 
ــائــــدة ة  وإجبــــارهل  ل  ال واج مل رجــــال بعمر آابئيل  ملــــة إـــــــــــــــ
امل يماس. ر  يم ميليشياس البوليساريو مفس ، إبراهيم غا ، متلو  

ــبامية ايأ تتابع  ابالغتصــــــــا  واإل ابدة اجلما ية. لدى العدالة اإلإــــــ
واختتم كالم  قائال إن  تبا    صــــــبحوا يعتغون تلت األ مال املرو ة، 
ــلوكا  اداي، كما يدل  ــ ول  ل امل يم، إـــ ال  يرت بيا الشـــــ ص املســـ
ــا  وااتجا    ل  ولت ما يقومون ب  مل اختتا  وتعذيب واغتصــــــ

 تعسفي وقتل.

ــا حلقوق  الســـــي   رنســـــبو خغي ر - 35 ــتيا المامشــــ  )مرصــــــد كاإــــ
اإلمسـان مل  جل الصـحرا  الغربية(  قال إم   ـيد ة الصـحرا  الغربية 

بـلداان و  مـاال وارية تغت  ة األرا ال  يعـاه رييـا الصــــــــــــــحراويون، 
ــار إ   م  ة ا   ن اق  ــر ي، مل الظلم. و  ــــــ ــعب الشــــــ وهم الشــــــ
 ـــــــعب الصـــــــحرا  الغربية ة تقرير املصـــــــري معرت  ب  ة قراراس األمم 

إن املغر  حيتـــــل اإلقليم إ  اـــــد كبري ة الواقف، وهو املتحـــــدة، ـرــــ 
 لت إــــــيادة قامومية، ويتصــــــر  بوصــــــف  قوة ااتالل حب م الواقف،  ال

 ويقمف الس ان األصلي  ويستفيد مل اإتغالل  رواهتم التبيعية. 

وقــال إمــ   ل  الرغم مل  ن ت مــة العــدل التــابعــة لالوــاد  - 36
بية ة الصــــــــــحرا  الغربية، رإن ولت البلد األورويب  دام  األ مال املغر 

يواصــــل سب موارد الشــــعب الصــــحراو   ل  ريق اإــــتنفاد األرصــــدة 
الســـــــــم ية واإـــــــــت راج الفوإـــــــــفاس. رورقا للقامون الدو  اإلمســـــــــاه 
والقوام  املتعلقــــة ابالاتالل، ال حيق للــــدول القــــائمــــة ابالاتالل  ن 

ــتفيد مل املوارد املوجودة ة األراضــــــــي احمل تلة. و الوة  ل  ولت، تســــــ
   ل ا تبار النيب ة األراضي احملتلة للصحرا  الغربية جر ة ار . 

واإــــرتإــــل قائال إن الالجع  الصــــحراوي  ة امل يماس قد  - 37
  بعدوا  ل  رواس  راضـــــييم وارموا مل الفوائد ال  تدرها. و  ـــــار إ  

اكاس احلقوق  ن دور الدول واألمم املتحدة ااإم ة وضف اد المتي
ــعب الصـــحراو . رورقا لإل الن  ــادية والثقارية للشـ ــية واالقتصـ ــياإـ السـ
العاملي حلقوق اإلمســـــــــان، ينبغي  ن يتمتف الصـــــــــحراويون ابحلماية  ل 
 ريق إـــيادة القامون إوا  ريد ونب اللجو  آخر األمر إ  التمرد  ل  

 التغيان واالضتياد. 

ــي  الســـي ) :نزف - 38 ــ صـ ــفتيا الشـ ة، رقال  إم  مل ت لم  بصـ
 جل االإتقرار والتنمية  ل  الصعيد اإلقليمي، رضال  ل ضمان  مل 
ومصـــــــــا  ا تمف الدو  بشـــــــــ ل  ام، ل يعد مل املم ل للصـــــــــحرا  
الغربية  ن تظل م ا ا  منســـــيا ي عتغ هامشـــــيا  ابلنســـــبة للشـــــ ون العاملية. 

دو مل رقـد  ـاـم  الصــــــــــــــحرا  الغربـية مل كفـا  ال سـاـية ـل   ل  مـا يبـ 
 1884 جل وقيق الســـــــــيادة، بد ا  مل اإـــــــــتعمار إإـــــــــباميا  ا ة  ام  

ووصـوال  إ  اجتما اس األمم املتحدة اجلارية ملناقشـة قضـااي االاتالل 
ــتقالل الصـــــــــــحرا  الغربية معرت  ب   ل  متاق واإـــــــــــف  املغريب. واإـــــــــ
و ــــــــــــــر ي ة معظم   ـا   رريقـيا. ولو كـان املغر  حيـاول بـنا  ا ـياكل 

اإـــية ووســـ  اقتصـــاد الصـــحرا  الغربية حبســـل مية، رســـيعمل مف األإـــ 
 الشعب، ويلت م ة الوق  مفس   عايري وإياإاس ا ومت .

)املدرإة الو نية للتجارة والتسيري، املغر (  قال  السي  غني - 39
إن جبية البوليســـــــــاريو كيان وكيل  ميل خيدم امتذ اجليوإـــــــــياإــــــــية 

ــيمـة حلقوق  لبعض البلـدان ة املنتقـة. وقـد ارت بـ  امتيـاكـاس جســــــــــــ
اإلمســــــــــــان ضــــــــــــد إــــــــــــ ان  يماس تندو  وكذلت ضــــــــــــد املوا ن  
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املوريتامي  واألوروبي ، و ذب  النا ـــــــــــــت  الصـــــــــــــحراوي ، و جغس 
األ فال  ل  االمضـــــــمام إ  مجا اهتا املســـــــلحة واغتصـــــــب  النســـــــا . 
ة وامضـم   ضـا  ة ميليشـياس البوليسـاريو املسـلحة إ  مجا اس إرهابي 

 ة منتقة الساال والصحرا . 

و ضـــــــا   ن  صـــــــواات كثرية  ل  الصـــــــعيد الدو   كدس  ن  - 40
جبية البوليســاريو ال متتلت  ــر ية متثيل الصــحراوي . وصــدرس إدامة 
ــاس والظرو  ة امل يماس واملعاملة ال  تنتيجيا  وامتقاداس للممارإـ

ارحة االاتيال، جبية البوليساريو رييا مل جامب امل تب األورويب مل 
ــا  وت مـــة العـــدل األوروبيـــة، ومنظمـــة هيومل رايتس ووتش، وررمســــــــــــــ
للحرايس  م إــــــســــــة دامييل ميرتان، وجلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق 
اإلمســـان. و  ـــار إ   ن الفظائف املبل   نيا تشـــمل التعذيب املنيجي 
ال  والرق واالاتجا  التعســــفي وااالس االختفا  القســــر . واختتم قائ 

 إم  ينبغي مسا لة   ضا  جبية البوليساريو  ل هذا األ مال.

)رابتة الصـحرا  مل  جل الد قرا ية واقوق   السـي  البيي  - 41
اإلمســــــــان(  قال إم  منذ مشــــــــو   يماس تندو ، قررس البوليســــــــاريو 
إبعاد معاس األ فال الصــــــــحراوي   ل  إــــــــرهم و رع احلقد ة قلوقم 
إ ا   دو كام  قد صــنعت . و ضــا   م  ة إــل الرابعة،   رإــل وغريا 

ــدان  م ــد بلـ ــال األبراي  إ   اـ ــاك مل األ فـ ــة للعيش هنـ ــا اجلنوبيـ ري ـ
ألكثر مل  قـد مل ال مل. وبعـد  ن خضــــــــــــــعوا لشــــــــــــــحل إيـديولوجي 
ــاقة، تلقوا تدريبا   ســـــــــ راي  و ر   ة  و جغوا  ل  القيام ا مال  ـــــــ
مفوإـيم قيما   قارية غريبة. و ندما  ادوا إ   يماس تندو   مال  ة 

م، اكتشــفوا  ن جيدوا رييا ما يعوضــيم  ل االغرتا  الذ  ر را  ليي
 ن مفس القيادة ال  مفتيم قد قتل  وإــــــــــجن  وم ل  ابألبراي  مل 

 إ ان امل يماس.
واإــــرتإــــل قائال  إم  هر  مل ولت الواقف امل ر  إ  اضــــل  - 42

ــون ة جمتمف  ــحراوي  يعيشــــــ و ن  األم، املغر ، ايأ اكتشــــــــال صــــــ
ــيم  ــفر دون  لب ترخيص وخيدمون  رضــــــــــ ــتتيعون الســــــــــ  ادل ويســــــــــ

ري  خري و نيم. و  ـــــــــــار إ   ن ا الس احمللية تنت بيا  امفســـــــــــيم ملا
 الساكنة كل مخس إنواس لتنظيم اياهتم ور اية مصاحليم.

ومضــــــــ  قائال  إم ، وقد  ر  اقيقة قيادة البوليســــــــاريو مل  - 43
الداخل،   ن   ن يشــــــــيد اسا راقدة أل   ــــــــر ية كام  لدييا و سا 

ا تغ  ن كــل مل يــد م ارت بــ  جرائم جيــب  ن وــاإـــــــــــــــب  لييــا. و 
البوليســـــــــــــــاريو يورر غتـا  المتيـاكـاهتـا وـاا  هلـ  ة  يمـاس تنـدو . 
ــبـا  اـلذيل يعـامون ة  يمـاس تـندو  ة  مس  و ضـــــــــــــــا   ن الشــــــــــــ
احلـاجـة إ  ـتدخـل اللجـنة العـاجـل للت فيال مل تنتيم. وختم ابلقول 

ــ وليتيا التارخيية واألخال ــا إ  ومل كامل مسـ قية إم  يد و اجل ائر  يضـ
  ل االمتياكاس الصارخة حلقوق اإلمسان ال  ترت ب  ل   راضييا.

ــ وايس خونز - 44 ــي  :ســـــ )اجلمعية ال ااتلومية ألصــــــــــدقا    الســـــ
الشـــــعب الصـــــحراو (  قال إن لشـــــعب الصـــــحرا  الغربية، الذ  متثل  
ــألة الصـــــحرا   ــاريو، احلق ة تقرير املصـــــري. وال ت  ر مســـ جبية البوليســـ

ـمة اإلقليمـية لبـلدان  خرى، خالـرا حلـاالس  خرى الغربـية  ل  الســــــــــــــال
 مثل االة جبل  ارق ال  ت  ر  ل  السالمة اإلقليمية إلإباميا. 

و ضـــا  قائال  إم  حيأ اللجنة  ل  ضـــمان تنفيذ والية بعثة  - 45
ــتفتــا  ة الصــــــــــــــحرا  الغربيــة. رينبغي  ن ي د   األمم املتحــدة لالإــــــــــــ

ــتفـتا   ل  تقرير املصــــــــــــــري، اـلذ   يـعد الغرا الواـيد مل هـذا االإــــــــــــ
امليمة، إ  إقامة دولة للشـــعب الصـــحراو  بد م مل إإـــباميا. وينبغي 
للبعثة، ما ل يتحقق هدريا،  ن تنشــذ ة الدراع  ل اقوق اإلمســان 
وإدامة مجيف اال تدا اس ال  يرت بيا املغر  ة األراضـــــــــــي ال  حيتليا 

عمل ة الوق  مفسـ  مل بصـورة غري قامومية ة الصـحرا  الغربية، و ن ت
 جــل احلفــاى  ل  املوارد التبيعيــة واالقتصــــــــــــــــاديــة للجميوريــة العربيــة 

 الصحراوية الد قرا ية. 

)وكالة التنمية االجتما ية ابلداخلة(  قال   الســـــي   رمة ه - 46
 إن املغر  اإــــتثمر، ة إ ار منووج تنمية جديد ألقاليم البلد اجلنوبية،

 جل وســـــ  إـــــبل التمتف ابحلقوق االجتما ية بالي  دوالر مل    7.7
ــادية والثقارية وتع ي  املبادراس احمللية الرامية إ  التغلب  ل   واالقتصــــــــــ
آاثر تغري املنـــاا. ويعـــد هـــذا النمووج ج  ا  مل ختـــة هي لـــة إقليميــة 
تشمل إبرام اتفاق جديد ب  الدولة ومنا قيا اإلقليمية اجلنوبية تعتي 

 ان الصـــحراوي  احمللي . ووكر  ن ا الس املنت بة األولوية لرراا الســـ 
ة األقاليم الصـــــــحراوية وامل إـــــــســـــــاس احل ومية تعمل مل  جل غرة 
القيم الـد قرا يـة ة املنتقـة  ل  ريق التشـــــــــــــــاور مف اجليـاس الفـا لـة 
ــاس اإلقليمية مف توقعاس  ــياإــــــ ــاق امتذ والســــــ ــمان اتســــــ احمللية لضــــــ

 الس ان احمللي . 
و ضـــا  قائال  إن مســـ ول  ة االواد األورويب  اروا األقاليم  - 47

الصــــــــــحراوية و ــــــــــيدوا اجليود املبذولة ال  ال   ل إم ارها مل  جل 
ــحراوي ، وإن االتفاقاس  ــادية للصـــــــ تع ي  التنمية االجتما ية واالقتصـــــــ
املتجددة ب  االواد األورويب واملغر  هي دليل  ل  اال رتا  الدو  

املشــــــــــرو ة للســــــــــ ان ة التنمية. و الوة  ل  ولت،   لن    ابحلقوق
ت مة العدل األوروبية  ن جبية البوليســـــــــــــاريو ليســـــــــــــ   ولة لتمثيل 
ــدرها  ــحراوي . وهذا احلقائق ال ترد ة البياانس الد ائية ال  تصــ الصــ

 اجلبية قد  تضليل ا تمف الدو . 
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روا الصــــحرا   جنيب  ا  67  000واإــــرتإــــل قائال إن  كثر مل   - 48
،  ـا ـما ـيدل  ل   ن املغر  ال يقـيد الوصــــــــــــــول 2019املغربـية ة  ـام 

إ  الصـــــــحرا . وة وق  يعمل ري  الصـــــــحراويون  ل  وقيق التنمية، 
رإن بعض األ را  ملت مة إبخفا  ما تقوم ب  جبية البوليســــــــــــاريو مل 

    مال  اد ة وال خالقية وغري مشـــرو ة. وختم ابلوقول إم  ة الوق 
مفســـ ،  بدس م إـــســـاس الدولة املغربية الت اميا ابملضـــي قدما بنمووج 
ــياإــــــــاس لصــــــــا   ــيادة القامون وتنفيذ إــــــ التنمية ة املنتقة وكفالة إــــــ

 ا تمف احمللي تليب ااتياجاس  ررادا وتتلعاهتم. 
)مجعية التنمية االجتما ية والبشــرية( قال إن  خاا    السـي  برن   -   49

خليل  محد بري ، املســــــــــــــ ول الســــــــــــــابق ة البوليســــــــــــــاريو، اختتال منذ  
إـــــنواس قوق ترا  البلد املضـــــيال  ذا التنظيم. و ضـــــا   ن  خاا،   10

، تقلد مناصـــب اســـاإـــة  1977الذ  التحق   يماس تندو  ة  ام  
ة البوليســـــــــــــــاريو إ  ا    تلفــة كمســــــــــــــ ول معتــدل ة مــا يــد    بيــ 

اختتـارـ . وكـان متلعـا   ل   إــــــــــــــرار خترية توري قيـادة البوليســـــــــــــــاريو  
والعــديــد مل مســــــــــــــ و  البلــد املضــــــــــــــيال ة جرائم ار  ارت بــ  ة  

 ـــــــ صـــــــا  ة  رو  غامضـــــــة،  ندما    160امل يماس،  ا رييا اختفا   
 و. كان إبراهيم غا  مس وال  ل األجي ة العس رية والقمعية للبوليساري 

و ضــا  قائال  إن  خاا بينما كان يســتعد إللقا  إــلســلة مل  - 50
احملاضــــــراس  ل اقوق اإلمســــــان ة جامعة ة البلد املضــــــيال، ايأ 
كان ينو  رضـــح املســـ ول   ل هذا اجلرائم، مصـــب  ل   ابراس هذا 

 البلد بتنسيق مف وقيادة البوليساريو ر ا  واقتادت  إ  جية جميولة.
ئال  إن   يم جبيـة البوليســـــــــــــــاريو إبراهيم غـا  واإــــــــــــــتترد قـا - 51

اضـتر الإـتقبال جلنة  وردهتا تنسـيقية منشـأة للدراع  ل  خي  تتالب 
 علومـاس  ل اختفـاـئ . غري  ن غـا  ل ي تال ابلتنصـــــــــــــــل مل تعيـدا 
 مد يا  ن  وامر وصلت  بضرورة االبتعاد  ل اموا ة هذا امللال، بل

اصــــــــفا إايهم ابمومة ألسم ور وا  ل  قام بتيديد  قار  امليل  محد و 
 املتالبة ابل شال  ل مصريا. 

و  ـــــار إ   م  و رراد  إـــــرت  يريدون رقذ معررة مصـــــري قريبيم   -   52
إلـقاـمة الع ا  إن ـكان ميـتا، وحمـلاكمـت   و إ الق إــــــــــــــراـا  إن ـكان اـيا.  
واختتم ـقائال إن  مـل  و ـمل  إــــــــــــــرتـت  الواـيد هو  ن تتبىن اجلمعـية الـعامة  

 لال  خي  و ن متارة ما ي في مل الضغذ اىت يعود  خوا إ   هل . م 
)ا لس اإلقليمي جلبيــــة الــــداخلــــة واد   الســـــــــــيـــ ) : يـــة - 53

الذهب(  قال  إسا، بوصــــــــــفيا موا نة مل موا   الصــــــــــحرا  املغربية 
و ضــــوة ة ورد املســــ ول  املنت ب  الذ   ــــارك ة مداوالس اللجنة 

ــة املعنية إبسا    ــتعمار، جا س إ  اللجنة مل  جل الدراع اماصــــ االإــــ
ــر يتيا  ــ ان الداخلة واد  الذهب. وإن  ـــــ ــا  إـــــ ــااي ومصـــــ  ل قضـــــ
مســــــــــــــتمــدة مل  مليــة امت ــابيــة  قر املراقبون اســا م ييــة ود قرا يــة. 
و ضــــــــار   م  مثلما ادمج ة مناإــــــــباس إــــــــابقة، إــــــــجل  املنا ق 

الو  ، ايأ   الصحراوية   ل  معدالس إقبال للناخب   ل  الصعيد
ة املائة للناخب  املســجل . واختار املوا نون الصــحراويون   80 ــارك 

 حض إرادهتم  ثلييم مل جممو ة تضـم املعاس مل املر ـح  مل  ـىت 
املفياس الســــــــياإــــــــية. وة الوق  مفســــــــ ، ي  م  مال   تذ  جنيب 

ــة اديدية خالل    اما  سم   45 داروا  يماس تندو  لالجع  بقبضــــــ
ثلون الصـــحراوي  ول نيم ل يتحلوا ابلشـــجا ة ال ارية لتنظيم  ملية  

ــذا الوقـــــ . والبعض منيم متلو  لـــــدى  ــل هـــ امت ـــــا  وااـــــدة كـــ
 السلتاس اإلإبامية بتيمة االغتصا  واإلابدة اجلما ية.

ة تناقض صــارا مف ولت، يشــارك إــ ان   و  ــارس إ   م  - 54
احلـياة وي دون واجبيم املتمـثل ة ة مجيف جمـاالس   الصــــــــــــــحرا  املغربـية

معاجلة القضــــااي والنيوا بتنمية منتقتيم مل خالل  ارإــــة اقوقيم 
ــ ولون  ــادية والثقارية حبرية اتمة. واملســــــــ ــية واالقتصــــــــ ــياإــــــــ املدمية والســــــــ
املنت بون مل مون ابلورــا  بو ودهم االمت ــابيــة للموا ن  إن رغبوا ة 

 إ ادة امت اقم ة امت اابس الاقة.
ومضـــ  قائلة إسا، بوصـــفيا مســـ ولة منت بة، تفت ر  شـــاركة   -   55

دائرهتا االمت ابية املبا ــرة ة إدارة الشــ ون احمللية،  ا ة ولت املســا دة  
 ل  تنفيـــذ  اـــد  كغ برامال التنميـــة ال  وضــــــــــــــعـــ  مل  جـــل منتقــة  
الصحرا . ووكرس  ن النتائال املمتا ة احملققة  ل   را الواقف، وال   قر  

ا األم  العام ة  دة تقارير، تعد  ثابة اار   ل  مضـــــــــا فة اجليود  ق 
مـدمـة مجيور الـناخب  ومواصــــــــــــــلـة تنمـية اجليـة ال  حيتـل ابلفعـل املرتـبة  
الـثالـثة ة البـلد مل اـيأ مصـــــــــــــــيب الفرد مل اـلدخـل بـعد العيون واـلدار  
ــاريف تنفذ وتنة إخواسا ة  يماس   ــا . واتم  ابلقول إن املشــــــ البيضــــــ
ــارير  ل   ــا  تقـ ــا يوميـ ــان، ايـــأ يتلق  جمتمعيـ ــالقـــة ة األوهـ تنـــدو   ـ

 األوضاع القمعية واملصا ب املادية ال  تواجييا امل يماس.  
الســـــاقية احلمرا (  قال -)ا لس اإلقليمي للعيون  الســــي  خ: - 56

إن التقدم احملر  ة منتقة الصــــــــــحرا  هو ج   مل ختة تنمية األقاليم 
 ها صــااب اجلاللة امللت تمد الســادة وال   كدس اجلنوبية ال  بد

مشــــاركة الســــ ان احمللي  ة معاجلة املســــائل املتصــــلة ابحلق ة الرخا  
والتنميـة االجتمـا يـة. ويتمحور منووج التنميـة اجلـديـد اول  ربف ركـائ  
ترك   ل  النمو والتنارســــــية اجليوية والتنمية البشــــــرية الشــــــاملة والتنمية 

 ستدامة والثقارة كأداة للتنمية. الرتابية امل
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و ضــــا   ن وقيق التقدم االقتصــــاد  واالجتما ي وا ي لة  - 57
اإلقليمية ة منتقة الصحرا  إجنا  مستدام ويعود ابلنفف  ل  الس ان 
احمللي  ويســــــــــــا د ة إجنا  مبادرة احل م الذايت املغربية. وهتد  هذا 

راوي  إ  الو ل األم ل ي املشــاريف  يضــا إ  االإــتعداد لعودة الصــح
يتمتعوا حبـياة كر ـة تســــــــــــــودهـا اـلد قرا ـية واال دهـار. وختم ابلقول إن 
مبادرة احل م الذايت املغربية ا ال إتتيح للصحراوي   ن يواصلوا إدارة 
الشــــــــ ون احمللية والســــــــياإــــــــية ويســــــــامهوا قمة ة التم   االجتما ي 

 ملنتقة. والتنمية االقتصادية اجلاريَّ  ة ا
مارة(  قال إن اضــــتياد املدارع    9)مجعية  الســـي  الوا    - 58

ــة تتبف منذ  مد بعيد ة  يماس تندو .  ــان  ارإــــ  ل اقوق اإلمســــ
ــاريو ارت ب  منتا  مل االاتجا  التعســــــفي ة اق  وإن جبية البوليســــ
 ولعت الذيل يفضــــحون امتياكاهتا حلقوق اإلمســــان ويعارضــــون سجيا 

، و ل  مدى  ال ة 2019 ل  الصحرا . رفي ا يران/يومي   إ ا  الن اع  
ــا  مل اجلبية    ايم، اخت تال  ال ة ان ـــــت  صـــــحراوي   ل  يد   ضـــ

بسبب ت لميم  ل االمتياكاس اجلسيمة ال  ترت ب حلقوق اإلمسان 
ة  يمــاس تنــدو . و ضــــــــــــــــا   ن ااتجــا هم يقوا ختــا  كــل 

ل يــان غري احل ومي.  ولعــت الــذيل يتحــد ون ة اللجنــة لــد م هــذا ا
رميمة ه ال  األ ــ او تتمثل ة الدراع  ل املضــتيديل وليس  ل 
الظامل ل و بد ميم للجبية إسم يعوقون وقيق العدالة ويعرقلون إيادة 
القامون. واختتم قائال  إم  ينبغي للمجتمف الدو   ن يعمل  ل  وقيق 

ــا د  ل  إم قاو اـياة الـعدالة لألإــــــــــــــر ة  يمـاس تـندو ، و ن يســــــــــــ
املدارع   ل اقوق اإلمسـان الثال ة ة مراك  االاتجا  غري القامومية 
 وتاإبة  ولعت الذيل ينتي ون اقوق اإلمسان ويفلتون مل العقا . 

  ت لم بصـفت  الشـ صـية كموا ل مل مجيورية السـي  :قا  - 59
ــتان اإلإـــــالمية رقال إم   اد ليتلب إ  األمم املتحدة  ن تفي  ابكســـ

دها املتعلق ابحلق ة تقرير املصــــــري لشــــــعب الصــــــحرا  الغربية. رما بو 
ـــنة الســـــــــــــــابقـة، وال ي ال كـل مل املغر   مل  ــــــــــــــي  تغري  وال الســــــــــــ
والشــركاس  غ الو نية يســتغالن موارد اإلقليم التبيعية. و  ــار إ   ن 

مل ميثــاق األمم املتحــدة تنص بوضــــــــــــــو   ل  وجو   ن  73املــادة 
اليم غري املتمتعة ابحل م الذايت  ند القيام ترا   مصــــلحة  ــــعو  األق

ــاريو،  ــادية ة هذا املنا ق. غري  ن جبية البوليســـــ ــتثماراس اقتصـــــ ابإـــــ
املمثل السـياإـي املعرت  ب  لشـعب الصـحرا  الغربية، ل يسـتشـر بشـأن 
الصـفقاس التجارية ال   جراها املغر  مف مسـتثمريل  جامب. و الوة 

ة األجل لتعديل الفوإــــــفاس وصــــــيد  ل  ولت، إن االإــــــتدامة التويل
 األمساك تد و للقلق، ايأ تو ت األرصدة السم ية  ل  النضو . 

و ضـــــــــا  قائال  إن  ارإـــــــــاس الصـــــــــيد غري املســـــــــتدامة ورد  - 60
ــادية قيمة. ولذلت  األجيال القادمة مل الصــــــــحراوي  مل موارد اقتصــــــ

يد حيأ الرئيس ومجيف   ضــــا  اللجنة  ل  العمل مل  جل ضــــمان يي
اق الشعب الصحراو  ة اإتفتا  ار وم ي . و لب، ة امتام، مل 
مجيف احلاضــــــــــــــريل يل موا دقيقة صــــــــــــــم  للتف ري ة  دم إارا  تقدم 
بشـــــأن هذا املســـــألة والتف ري ة تنة الصـــــحراوي  الذيل يعيشـــــون ة 

  يماس الالجع .

قال، متحداث  بصــــــفت  الشــــــ صــــــية، إن بيوراســــواف  الســــــيد   - 61
 تثل متاما  ألا ام القامون الدو   ند تنفيذ إـــــياإـــــات  الرامية املغر   

ــتفادة مل املوارد التبيعية للصــــــــــــحرا  مل  جل تع ي  التنمية  إ  االإــــــــــ
ــيد األمساك -االجتما ية   ــا   ن صـــــــــ ــادية ة املنتقة. و ضـــــــــ االقتصـــــــــ

وصــــــنا ة الفوإــــــفاس قتا ان اقتصــــــاداين هام  يولدان ررو العمل 
نان مو ية اياهتم. وتعد املوارد التبيعية تورية للســــــ ان احمللي  وحيـســـــ 

للنمووج اجلديد لتنمية األقاليم اجلنوبية. ووكر  ن تلت املوارد تست رج 
 وارـقة الســــــــــــــ ـان احمللي  اـلذيل متثليم جمـالس منت ـبة د قرا ـيا. ومل 
ــتوي   ــ ول  احل ومي   ل  املسـ ــاوراس ال  جرس مف املسـ خالل املشـ

ي، وقق  املفوضــــــية األوروبية  ل   را الواقف مل  ن احمللي واإلقليم
إ ان الصحرا  يوارقون متاما  ل  اإتغالل املوارد التبيعية ة املنتقة 
ــتنادا إ  تلت احلقائق، ا تمد  ــرة. واإــ ــورة مبا ــ ــتفيدون منيا بصــ ويســ
كـــل مل االتفـــاق ال را ي املغم ب  االوـــاد األورويب واملغر  واتفـــاق 

 املغم ب  االواد األورويب واملغر . مصائد األمساك 

ــت راج املوارد  - 62 ــ  قائال  إن اجليود املغربية الرامية إ  اإـــــ ومضـــــ
التبيعية قد م ن  الســ ان احمللي  مل  ارإــة اقيم ة التنمية  ل  
 ح وج  مل خالل التمتف ال امل حبقوقيم االقتصــــــــــــــادية واالجتما ية 

عيشـــــــــة ة الصـــــــــحرا  ليتجاو  بذلت والثقارية. وقد ارتفف مســـــــــتوى امل
املستوى املسجل ة بقية   ا  املغر . وصر  ان االد ا اس ال اوبة 
بشــــــأن مشــــــرو ية اإــــــتغالل املغر  للموارد التبيعية تشــــــ ل تعدايس 
خبيثة  ل  اقوق إـــ ان الصـــحرا  وإـــبل  يشـــيم. راحلق ة التنمية 

ــد الظرو  ال  ت ــل للتصــــــــــــــر ل وإن املغر   وجـ ــابـ  فـــل اق غري قـ
 لس ان الصحرا  إم امية التمتف بذلت احلق.

ــة    الســـــي   را - 63 ــســــ قال إم  يت لم (  Laayoune Tech)م إــــ
كل  ام ابإــم الشــعب الصــحراو ، ول ل ل يتم إارا     تقدم منذ 
ــابـقة للجـنة. ووـدى األ را  املتـنا  ـة  ن تـقدم    دليل  اـلدورة الســــــــــــ

االوار ابمل دراس  و االغتصـــــــــا  قو  يثب  توري الصـــــــــحراوي  ة  
اإلرها   و     مشــتة  خرى ي   م  سم  ــاركوا رييا. و ضــا   ن   و
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اإـــــتثمار املغر  ة املوارد التبيعية ال  إـــــرقيا مل الصـــــحراوي  دليل 
ــحرا   ــية ورا  ااتالل الصــ ــبا  الرئيســ  ل  ااتالل  لإلقليم. ومل األإــ

 دراس ة اواا  ورواب و رريقيا. الغربية، اإـــت داميا كبوابة لالوار ابمل
ــارة إ  ولت، إن العديد مل األ مال اإلرهابية ال  وقع  ة  وابإلضــــ
العام املاضــــــي  ــــــيدس توري موا ن  مغاربة. وتســــــا ل  ل الســــــبب 
الذ  جيعل املغر  حيول دون مشــاركة منظمة هيومل رايتس ووتش ة 

، إوا كان اقا مالوا بعثة األمم املتحدة لالإـــتفتا  ة الصـــحرا  الغربية
ــألة  ــل إ  ال ملسـ آمنا. وختم كلمت  ابلقول إن الوق  قد اان للتوصـ

 الصحرا  الغربية، و  ر اية األمم املتحدة.
 

امامااف املعلومات املرســــلة ى تضــــ  املاد)  ج وامن   55البن   
) ـ( من ميثاق اممم املتح ) من امقاليم غري املتمتعة :حل م   73

)الفصــــــــــــــالن امــــامس والثــــالــــأ  شــــــــــــــر(  A/74/23) ف()اتب الـــ اي
 (A/74/63 و
 

ــادنة وغري ا من   56البن    ــقة االقت ـــ من ج وا امامااف اماشـــ
ــعو  امقاليم غري املتمتعة  ــا  ريـــــ ــقة الع ذ مر ال  م ـــــ اماشـــــ

 )الفصالن السادة والثالأ  شر((   A/74/23)  )اتبف(  :حل م ال اي
 

من جـ وا امامـااف ذنإيـ  الو ـاالت املت  ـــــــــــ ــــــــــــة  57البنـ  
ــات الـــ وليـــة املرذبقـــة :ممم املتحـــ ) إا ا منق  ــســـــــــــ وامل ســـــــــ

 A/74/23)  )اتبف(  االســــــــــت  ا للبل اا والشــــــــــعو  املســــــــــتعمر)
 (A/74/80 )الفصالن السابف والثالأ  شر( و

 
ــية والت رنبية   58البن    ــيي ت ال راســــ من ج وا امامااف التســــ

املعرو ـة من ال وا اماضـاء ل ـا  سـ اا امقاليم غري املتمتعة 
 (A/74/65/Add.1 و A/74/65) )اتبف( :حل م ال اي

 
من ج وا امامااف ذنإي  إا ا منق االســت  ا للبل اا    59البن   

والشــعو  املســتعمر) )امقاليم غري املشــمولة ببنود خرر  يف ج وا  
)الفصـول الثامل والتاإـف والعا ـر واحلاد    A/74/23( ) اتبف )  اماماا( 

 ( A/74/341 و   A/74/80 شر والثاه  شر والثالأ  شر(  

)قتر(  ـقال إن االإــــــــــــــتعمـار واالاتالل  الســــــــــــي  املـعاود) - 64
ا حلقوق اإلمســان، ويعرضــان الســالم واقوق األجنيب يشــ الن امتياك

اإلمســــــــان والد قرا ية لل تر، ولذلت جيب ررضــــــــيما ود م احلق ة 
تقرير املصري. و ضا   ن قتر تشجف  ل  التسوية العادلة للمنا  اس 

اإلقليميــــة ورقــــا للقــــامون الــــدو ، اإــــــــــــــلو   خــــذ بع  اال تبــــار 
 خصوصياس كل االة  ل  ادة.

ر تد م بقوة متتف الشـــــــعب الفلســـــــتي  حبق  و وضـــــــح  ن قت - 65
غري القابل للتصـــــــر  ة تقرير املصـــــــري والعيش ة دولة مســـــــتقلة  ل  

، و اصـــــــمتيا القدة الشـــــــرقية، ورقا جلميف 1967 إـــــــاة ادود  ام  
ــا إبسا   ــتعمار. وهي تتالب  يضـ ــ وك الدولية املتعلقة إبسا  االإـ الصـ

 لعربية.ااتالل األرا الفلستينية وإائر األراضي ا
ــألة الصـــحرا  املغربية،  كد  ل   مهية احلوار  - 66 وريما يتعلق  سـ

والتفاوا مل  جل التوصــــــــــل إ  ال دائم. و ضــــــــــا   ن قتر تد م 
مجيف اجليود الرامية إ  التوصــــل إ  ال إــــياإــــي و  ر اية األم  
ــلة  العام ومبعو   الشـــــــــ صـــــــــي، ورقا لقراراس جملس األمل واس الصـــــــ

ة دولة املغر . و ضـا  ة هذا الصـدد  ن قتر ت كد يضـمل إـياد و ا
ــام  ــة  ـ ــ  ة م متر قمـ ــد املوقال الـــذ     ر   نـ ــديـ ب   2016مل جـ

املغر  وبلـدان جملس التعـاون امليجي، اـلذ  يســـــــــــــــاـمد مـبادرة احل م 
الذايت ال  تقدم قا املغر  بوصــــفيا  إــــاة ال الن اع. واختتم كلمت  

 ن ـتد م مجيف اجليود الرامـية إ  إمتـام   ـقائال إـم  ينبغي للجمعـية العـامـة
العملية الســـــــياإـــــــية والتوصـــــــل إ  ال توارقي مل  ـــــــأم   ن يشـــــــجف 

 التعاون ب  دول املنتقة ويع   األمل واالإتقرار رييا.
 .تو  رائإة اجللسة السيد حبر العلوم )العراق( - 67
)ابكســـتان(  قال  إن ميثاق األمم املتحدة  الســي ) لود   - 68

ال  ثل جمرد  داة  مل للوقاية مل  هوال احلر  رحسب، بل إم  جيسد 
 يضــــــــــــــا األمل ابلنســــــــــــــبة ملالي  الناة الذيل ما  الوا يعامون و  مري 
ــا   ل   ــار  العقد الدو  الثالأ للقضــــــــــــ االإــــــــــــــتعمار. وبينما يشــــــــــــ

الاتالل األجنيب اإــــــت فا  االإــــــتعمار  ل  امتيا ، رإن اإــــــتمرار ا
ابملبد  العاملي للحرية السياإية واالقتصادية جلميف الشعو . وال   ل 
 ن يقتصــــــر إسا  االإــــــتعمار واحلق ة تقرير املصــــــري  ل  األقاليم غري 
املتمتعــة ابحل م الــذايت واــدهــا. رــامتبــاقيمــا  ــاملي، وإم ــارمهــا يولــد 

مل، وهو ما  ـــــيدت  الســـــ ذ، ويشـــــعل الن ا اس، وييدد الســـــلم واأل
 و ا ت  منتقة جنو  آإيا والشرق األوإذ  ل  مدى  قود. 

ومضــ  تقول إن جدول   مال إسا  االإــتعمار لل ي تمل  - 69
بدون التوصــــــل إ  ال  ادل لن اع جامو وكشــــــمري. ووكرس  م  بدال 
مل ضــــمان  ارإــــة  ــــعب اإلقليم املتنا ع  لي  احلق ة تقرير املصــــري، 

ـند تعرضـــــــــــــــ  لقمف واشــــــــــــــي ومنيجي  ل  مـدى  قود. مـا رتـع  ا 
ــورة غري قامومية،  ــو  مل ولت  ن ا ند ضـــــم  اإلقليم احملتل بصـــ واألإـــ

https://undocs.org/ar/A/74/23
https://undocs.org/ar/A/74/63
https://undocs.org/ar/A/74/23
https://undocs.org/ar/A/74/23
https://undocs.org/ar/A/74/80
https://undocs.org/ar/A/74/65
https://undocs.org/ar/A/74/65/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/23
https://undocs.org/ar/A/74/80
https://undocs.org/ar/A/74/341
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 واولت  إ  إـــــجل م قل إلي  آال  اجلنود اإلضـــــاري ، ة منتقة تعتغ
ــ ل هذا العمل امتياكا  ــلحا ة العال. ويشــــــــ ابلفعل  كثر املنا ق تســــــــ

اـدمج   مـة إمســـــــــــــــاميـة. رينـاك صـــــــــــــــارخـا لقراراس جملس األمل وقـد  
 شـــــراس التقارير املر بة  ل امتشـــــار التعذيب واال تقاالس التعســـــفية 
واختتـا  األ فـال الصــــــــــــــغـار ومقص األغـذـية، وقـلة الر ـاـية التبـية ة 

 املستشفياس، وهو ما  إفر  ل ااالس وراة هل    فاال. 
واإــرتإــل  قائلة إم  قد اان الوق  ل ي يفي جملس األمل  - 70
لت امـاـت  وـاا الشــــــــــــــعـب ال شــــــــــــــمري . رـاإلجرا اس  اـادـية اجلـاـمب اب

ــيمة لقراراس ا لس ال هتدد  إــــــــس النظام الدو   واالمتياكاس اجلســــــ
ــر ية األمم  ــداقية و ـــــــ القائم  ل  القوا د رحســـــــــب بل وتقوا مصـــــــ
ــوس  ــتظل صــــ ــتان إــــ املتحدة واهتا. وختم  كالميا ابلقول إن ابكســــ

ــعب ال شـــــــــــمري  ة مجيف احملارل   الدولية إ   ن تتحقق العدالة الشـــــــــ
 ويتم ل مل  ارإة اق  ة تقرير املصري.

)غــامبيــا(  قــالــ  إن ورــد بلــدهــا يراــب  الســـــــــــيــ ) :دج  - 71
ابجليود الرامية إ  تع ي  احلوار ب   صــحا  املصــلحة املعني   ســألة 
الصــــــــــــحرا  مل خالل  قد اجتما ي مائدة مســــــــــــتديرة. ومل  ــــــــــــأن 

اثلأ  ن يتيح ررصـــــــــــة  خرى ملناقشـــــــــــة ال   اجتماع مائدة مســـــــــــتديرة
 إياإي مستدام، بغية ال الن اع اإلقليمي، برو  مل الواقعية والتوارق. 

و ضار   ن املغر  اختذ ختواس بنا ة لضمان إري العملية  - 72
السـياإـية  و ال الن اع اإلقليمي املتعلق ابلصـحرا  املغربية مل خالل 

 ل  مجيف  صـــــحا  املصـــــلحة اوار إـــــياإـــــي إجيايب وتعاوه. وجيب  
ا خريل، وال إــــــــــيما البلدان ا اورة،  ن يبذلوا جيودا  ا لة مل  جل 
درف العمليـة  و ا ـد  النيـائي املتمثـل ة التوصـــــــــــــــل إ  اـل سـائي 
ومســتدام. و ادس  ل  ولت  ن غامبيا ت يد العملية الســياإــية اجلارية 

 تســــوية إــــياإــــية و  ر اية األم  العام اصــــرا، قد  التوصــــل إ 
 . (2018) 2414واقعية و ملية ومستدامة ورقا لقرار جملس األمل 

ــتتردس قائلة إن مبادرة احل م الذايت املغربية هي احلل  - 73 واإـــــــــــ
  العملي ملسـألة الصـحرا ، ألسا يخذ ة اال تبار رغبة السـ ان احمللي 

ة تقرير املصـــــــري، وبذلت تورر اال توريقيا واقعيا   ل  ن يســـــــيم ة 
اإــــــــــــــتقرار منتقـة الســـــــــــــــااـل و منيـا، مف التقـيد  يـثاق األمم املتحـدة 
وقراراس اجلمعية العامة وجملس األمل واس الصــــــــــــــلة. واتم  ابلقول 
ــال اقوق اإلمســـــــــــــــــان،  ــة ة جمـ ــة املغربيـ ــان اإلقليميـ ــا اس اللجـ إن إجنـ

بادرة اإلمنائية اجلديدة للمنتقة، مشــــجعة  يضــــا، وإــــتفر  إــــيما امل وال
 بال  ت منوا اقتصاداي ووسنا ة مستوايس املعيشة ة املنتقة. 

)انميبيا(  قال إن انميبيا، بوصــفيا مســتعمرة الســي  غريذز    - 74
ــان وال رامة  ــابقة، ورتم القامون الدو  ريما يتعلق حبقوق اإلمســـــــــــ إـــــــــــ

ن اإـتمرار ارمان  ـعب الصـحرا  الغربية مل اارتاما كبريا. و ضـا   
احلق ة تقرير املصـــــري  مر يبعأ  ل  قلق كبري ويشـــــ ل وداي ملبادو 
ميـثاق األمم املتحـدة وكـذـلت ملصـــــــــــــــداقـية اجلمعـية العـامـة. وجيـب  ل  
الدول األ ضــــــــــــا ، وال إــــــــــــيما الدول املشــــــــــــاركة ة  ملية التفاوا، 

حبســــــل مية مل  جل التنفيذ تســــــع  إ  إسا  املأ ق و ن تعمل معا    ن
 الفور  وغري املشروي متة األمم املتحدة للتسوية.

ــتفتا  املتعلق بتقرير املصـــــــــــري  - 75 و  ر   ل القلق مل  ن االإـــــــــ
ل ينفـذ بعـد. وـقال   (1990)  658ينظم بعـد، وألن قرار جملس األمل  ل

إن ااتالل الصـــــــحرا  الغربية االة اإـــــــتعمارية معلقة جيب اليا  ل  
وج  االإــــــــــــتعجال. رورقا ملبادو العقد الدو  الثالأ للقضــــــــــــا   ل  

ف اللجنة االإــــــــــــــتعمار، جيب  ل  الدول القائمة ابإلدارة  ن تتعاون م
بشـــأن التنفيذ ال امل إل الن إسا  االإـــتعمار. وينبغي لألمم املتحدة 
 ن تد م بش ل مجا ي إرادة  عب الصحرا  الغربية،  ا ي فل وريرا 

 وإخراج  مل  يماس الالجع . 
ومضــــــــ  يقول إن انميبيا تشــــــــيد  يود املبعومج الشــــــــ صــــــــي   -   76

ـل  ة  قر  وـق    الســــــــــــــابق لألم  العـام وتشــــــــــــــجف  ل  تعي  خلال 
  ل. ووكر  م  مل املأمول  يضـا  ن يرإـم جملس األمل، بتحديد والية  
ــتفتا  ة الصــــــحرا  الغربية،  ريقا واضــــــحا  و   بعثة األمم املتحدة لالإــــ
تقرير املصــري والســالم لصــا  الشــعب الصــحراو . و  ــار إ  إن انميبيا  

. و ضـــــــا   ن  تتعا ال مف مجيف مل ارموا مل اقيم ة تقرير املصـــــــري 
الفضــــــــــل يعود إ  اللجنة ملا يتمتف ب   ــــــــــعب انميبيا اليوم مل ارية ة  

 احل م الذايت والسالم والرخا  والتنمية االجتما ية واالقتصادية.  
ــيلي(  قال إن ورد بلدا يقدر الســــــي  ســــــ و ن   بيا   - 77 ) ـــــ

ــا   ــال إســـ ــا ا تمف الـــــدو  للنيوا  ـــــدول   مـــ اجليود ال  يبـــــذ ـــ
(. 15-)د  1514مار ورقا للقامون الدو  وقرار اجلمعية العامة  االإـــــــتع

و كد مل جديد د م ا ومة بلدا للحقوق املشــــــــــــرو ة لألرجنت  ة 
ج ر مـالفينـاة وراـب ابلتقـدم احملر  ة العالقـاس الثنـائيـة ب  اململ ـة 
ــتحدامج  ــنواس األخرية، كما يتضــــح مل اإــ املتحدة واألرجنت  ة الســ

متجيــة إ  ج ر مــالفينــاة وال ايراس املتبــادلــة  راالس جويــة جــديــدة
ال  تقوم قا السلتاس الو نية العليا. وختم ابلقول إن  يلي ما  ال  

 ملت مة ابلعمل مف اللجنة.

)إيران(  قال إن مسـألة إسا  االإـتعمار ينبغي  السـي  سـيرا    -   78
ــي  ــة ي تسـ    ن تظل مل  ولوايس األمم املتحدةل وإن  مل اللجنة اماصـ

https://undocs.org/ar/S/RES/2414%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/658%20(1990)
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 مهية ابلغة ة هذا الصــــدد. غري  م   ل  الرغم مل مجيف اجليود املبذولة  
عة ابحل م الذايت مل  ارإــــــــــــة اقيا ة تقرير  ت لتم   األقاليم غري املتم 

 املصري، رإن هذا الشعو  ال ت ال تعاه مل ويالس االإتعمار.  
و ضـــــــــــــــا   مــ  ينبغي لألمم املتحــدة  ن تت ــذ تــدابري رعــالــة  - 79

ــتعمار. رالدول القائمة ابإلدارة مل مة حبماية  ــريف  ملية إسا  االإــ لتســ
املوارد البشـــرية والتبيعية لألقاليم غري املتمتعة ابحل م الذايت مل إإـــا ة 
االإــــــــتعمال وونب     مشــــــــتة قد ي ون  ا ي ري ضــــــــار  ل  البيعة 

تة والصحة والتنمية االقتصادية لشعو  تلت األقاليم. ووكر  ن األمش
العس رية ال  تقوم قا الدول القائمة ابإلدارة ة بعض األقاليم تش ل 

 مصدر قلق خاو.
ومضـ  يقول إن مل  ـأن البعثاس ال ائرة ال  توردها اللجنة  - 80

امـاصـــــــــــــــة إ  األقـاليم غري املتمتعـة ابحل م الـذايت  ن تع   قـدرة األمم 
ر ة وقيق املتحدة  ل  مســــــــا دة الشــــــــعو  الواقعة و  االإــــــــتعما

األهــدا  املبينــة ة إ الن إســا  االإــــــــــــــتعمــار. وجيــب، مل مث،  ل  
الدول القائمة ابإلدارة  ن تتعاون مف اللجنة اماصـــة مل خالل تيســـري 
البعثاس ال ائرة ة األقاليم اماضعة إلدارهتا. وينبغي  ا  يضا   ن ت فل 

ادية واالجتما ية تقدمي املعلوماس املتعلقة ابلتتوراس السياإية واالقتص
)ه(ـ   73والتعليمـية لألـقاليم امـاضـــــــــــــــعة إلدارهتـا ة  واسـا، ورـقا للمـادة  

 مل ميثاق األمم املتحدة. 
و خريا،   ر   ل ررضــــــــ  للمصــــــــتلحاس ال  تســــــــت دميا  - 81

بعض الورود لإل ــــــــارة إ  امليال الفارإــــــــي. و ضــــــــا   ن مصــــــــتلح 
عة املائية، وحيظ  ”امليال الفارإــــــــــــــي“ هو االإــــــــــــــم العريق لتلت الرق

 اب رتا  دو ،  ا ة ولت مل األمم املتحدة. 
)مو امبيق(  قــالــ  إمــ  ة  ــل املبــادراس الســـــــــــيــ ) خوانني  - 82

العــامليــة الراميــة إ  تع ي  الســــــــــــــالم واالإــــــــــــــتقرار والتعــاون وتع ي  ررــاا 
اإلمســـان، ينبغي التعامل مف مبد   تقرير املصـــري واالإـــتقالل، اللذيل 

ــيان   ــبة لتلت اجليود، بتريقة دينامي ية. ي تســـــــــــ  مهية جوهرية ابلنســـــــــــ
و  ـــــــارس إ   ن احلق ة التقدم االقتصـــــــاد  واالجتما ي للشـــــــعو  
ـــيادة اق م رة ة  ال  ت ـارح مل  جـل وقيق االإــــــــــــــتقالل والســــــــــــ

 دإتور مو امبيق. 
و كــــدس مل جــــديــــد د م ا ومــــة بلــــدهــــا التويــــل األمــــد  - 83

تحدة واالواد األرريقي لتيســـــــــــــري  ارإــــــــــــة للجيود ال  تبذ ا األمم امل
 ـعب الصـحرا  الغربية اق  ة تقرير املصـري. ويإـف  ألن هذا احلق 
ل حيظ بعـد ابـلد م، بعـد  الـ ة  قود مل إمشـــــــــــــــا  بعـثة األمم املتحـدة 

لالإـتفتا  ة الصـحرا  الغربية. ردور املنظمة  إـاإـي للتوصـل إ  ال 
تلعــاس  ــــــــــــــعــب اإلقليم.  ــادل وإــــــــــــــلمي ومقبول للترر  وحيقق ت

ــل  قائلة إم  ة   قا  االجتما اس ال   قدها املغر   ــرتإـــــــــــ واإـــــــــــ
ــري مل املبعومج الشــــــ صــــــي لألم  العام ة  ــاريو بتيســــ وجبية البوليســــ

، د ـــــ  مو امبيق األمم املتحـــــدة إ  اختـــــاو 2019و  2018 ـــــامي 
إجرا اس ملموإــــة لتحقيق هذا الغاية، بوإــــائل منيا متديد والية بعثة 

ــد االة اقوق األ ــحرا  الغربية ورصــــــــ ــتفتا  ة الصــــــــ مم املتحدة لالإــــــــ
اإلمســــان ة اإلقليم. ووكرس  ن التنفيذ غري املشــــروي جلميف القراراس 
واملقرراس اـلدولـية املتعلقـة ابلصــــــــــــــحرا  الغربـية يورر الضــــــــــــــمـان الواـيد 

 للتوصل إ  تسوية إجيابية ودائمة.
اس اإلإرائيلية  دى و ضار   ن التوإف املستمر ة املستو ن - 84

إ   ايدة مقلقة ة  دد املشــــــــرديل والالجع  ة رلســــــــت ،  ا يعوق 
ــتقرار ة املنتقة. و  رب   ل  إــــــال  تاوالس إاالل الســــــالم واالإــــ
مو امبيق للركود الذ  تشــــــــــيدا املفاوضــــــــــاس الرامية إ  التوصــــــــــل إ  
اتفاق إــالم قد يســفر  ل ال إــياإــي مســتدام ودائم و ادل لقضـية 

لســــــــــــــت ،  ل   إـــــــــــــــاة احلـل القـائم  ل  وجود دولت . وختمـ  ر
كلمتيا قائلة إن ا ومة بلدها تواصــــــــــــل د م مبادراس األمم املتحدة 
وغريهــا مل املبــادراس الراميــة إ  وقيق هــذا الغــايــة، وتنــا ـــــــــــــــد مجيف 
  را  الن اع إبدا  اسـل النية وتنفيذ توصـياس األمم املتحدة البنا ة، 

 ن اع الذ   ال  مدا.بغية إسا  هذا ال
ــد الســـــــــــيـــــ  ا ونن  - 85 ــال إن بعــــ انم دوم  )رييــــــ  انم(  قــــ

ــة  مــــا مرور ــامــ ــتــــة  قود  ل  اختــــاو قرار اجلمعيــــة العــ يقر  مل إــــــــــــ
إقليمــا غري متمتف ابحل م الــذايت،  17(، ال ي ال هنــاك 15- )د 1514
ي ال إــــــــــــــ ـاسـا غري قـادريل  ل  التمتف حبقوقيم. وال   ل وقق  وال

الإـتقرار الدولي  بشـ ل كامل إال إوا مت ن  الشـعو  مل السـالم وا
 ارإـــــة اقيا غري القابل للتصـــــر  ة تقرير املصـــــري ورقا مليثاق األمم 
املتحدة. و  ــار إ   ن إسا  االإــتعمار، الذ   ثل هدرا  إــاإــيا مل 
ــبق لتحقيق ختة التنمية  ــا  ـــــري مســـ  هدا  األمم املتحدة، هو  يضـــ

، ريما يتعلق بتع ي  اقوق اإلمســان والســعي إ  2030املســتدامة لعام  
 وقيق التقدم االجتما ي واالقتصاد .

انم، ال  كارح   ويال ة إــعييا مل   واتبف قائال إن ريي  - 86
ــا  التام  ــر بقوة القضــــ ــتقالل الو ني ، تناصــــ  جل تقرير املصــــــري واالإــــ
 ل  االإـتعمار  ل  النحو الذ  تد و إلي  م إـسـاس األمم املتحدة 
ووكــاالهتــا ورقــا لرو  إ الن إســا  االإــــــــــــــتعمــار والقرار املتعلق ابلعقــد 

 .الدو  الثالأ للقضا   ل  االإتعمار
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و ضا   ن مل الضرور  اختاو م يد مل التدابري واإلجرا اس  - 87
الفعـالـة إل الـة العقبـاس ال  وول دون اإل مـال التـام حلق الشــــــــــــــعو  
املســــــتعمرة ة تقرير املصــــــري. وينبغي للدول القائمة ابإلدارة  ن تتعاون 
بشـ ل كامل مف اللجنة اماصـة للتأكد مل  ن  مشـتتيا ال ت  ر إـلبا 

ــعو  األقاليم غري املتمتعة ابحل م الذايت،  ل  ا ــرو ة لشـــ ــا  املشـــ ملصـــ
وإمنا تع   تنميتيا االجتما ية واالقتصـــادية، وومي بيعتيا، وتســـا دها 
 ل   ارإـــــــة اقيا ة تقرير املصـــــــري، متشـــــــيا مف ميثاق األمم املتحدة 
ــار إ   ن ريـي  انم ت كـد مل جـدـيد  ـــلة. و  ــــــــــــ والقراراس واس الصــــــــــــ

ــا  األخرى ة العمل مف اللجنة الت اميا ابال ــمام إ  الدول األ ضـــ مضـــ
ل ي يتوج مسـعاها ابلنجا ، وولت مل  جل النيوا قدريا املشـرتك 

 املتمثل ة إسا  االإتعمار وتقرير املصري.
ــنغال(  قال إن ورد بلدا ي يد العملية ال    الســـي  :رو - 88 )السـ

ورى و  إ ـــرا  األم  العام، إـــعيا إ  التوصـــل إ  ال إـــياإــي 
واقعي و ملي ودائم ملســـألة الصـــحرا  املغربية  ل   إـــاة مل التوارق. 
وة هذا الصــدد، إن ورد بلدا يرى  ن  قد اجتما ي مائدة مســتديرة 

بيــة البوليســــــــــــــــاريو وموريتــاميــا ، ضــــــــــــــمــا املغر  وج2019و  2018ة 
واجل ائر،  مر مشـــجف وإم  حيأ مجيف األ را   ل  مواصـــلة املشـــاركة 

 ة احملاداثس. 
و ضــــــا   ن مبادرة احل م الذايت املغربية وســــــد النيال البنا   - 89

ــيادة  الذ  اتبع  املغر  ة إقامة جمتمف د قرا ي اديأ يقوم  ل  إـ
ــادية، القامون واحلرايس الفردية واجلم ا ية والتنمية االجتما ية واالقتصــــ

مف اارتام إــــيادة اململ ة. وة هذا الصــــدد، قال إن ورد بلدا يراب 
بتنفيـــذ النمووج اإلمنـــائي اجلـــديـــد الـــذ  بـــد تـــ  ا ومـــة املغر  لتع ي  

 التنمية اإلقليمية.
ــا د  ل   - 90 ــأن ال هذا الن اع  ن يســـ ومضـــــ  قائال إن مل  ـــ

وتع ي  التنميـــة، والتغلـــب  ل  وـــدايس  تنشــــــــــــــيذ التعـــاون اإلقليمي،
إقليمية و املية خترية. رعل  وج  امصـــــــــوو، إـــــــــيتتلب التصـــــــــد  
ــاع  ــعة  ل اتســـــــــــ ــائل العابرة للحدود النا ـــــــــــ لإلرها  وغريا مل املســـــــــــ
الصــــــــــــحرا  ال غى، اتباع سال  ملي يقوم  ل  الشــــــــــــراكة ة منتق  

ة الن اع الســـــاال والصـــــحرا . ولذلت ودد الســـــنغال د وهتا إ  تســـــوي
 ووضف الالجع  ة  يماس تندو  بش ل سائي.

)األردن(  قال إم  يتع   ل  ا تمف الدو    الســــي  ريــــ اد - 91
إارا  تقدم ة اواا إسا  االإــــــــتعمار، الذ  ال ي ال يشــــــــ ل  ولوية. 
و ـذا الغرا، إــــــــــــــي ون مل الضــــــــــــــرور  إجرا  اوار بنــا  ب  مجيف 

لول واقعية ومســـــــــتدامة جلميف  صـــــــــحا  املصـــــــــلحة مل  جل إجياد ا
 املنا  اس، ورقا للقراراس الدولية واس الصلة وميثاق األمم املتحدة.

ومضـ  يقول إن ررض السـما  للشـعب الفلسـتي   مارإـة  - 92
اق تقرير املصـــــــري وإقامة دولة رلســـــــت  املســـــــتقلة واس الســـــــيادة هو 

األوإذ.   اإلإرائيلية ال  تعصال ابلشرق -مصدر األ مة الفلستينية  
ولل تعر  املنتقة السـالم واالإـتقرار اىت ال تلت األ مة مل خالل 
ال الدولت   ا يتما ـــــــــــ  مف القامون الدو  وقراراس األمم املتحدة، 
ــيادة  ــتقلة واس مقوماس البقا  وواس الســـــ وإقامة دولة رلســـــــت  املســـــ

 .1967و اصمتيا القدة الشرقية  ل   إاة ادود  ام 
ال إن اململ ة األردمية ا اهية تراب ابملشــاركة واإــرتإــل قائ - 93

البنــا ة للممل ــة املغربيــة الشــــــــــــــقيقــة، اليفتيــا التــارخييــة، ال  اقرتاــ  
مبادرة احل م الذايت املغربية ة إــعييا للتوصــل إ  ال إــياإــي سائي 
ــاة توارقي. وقال إن ا ومة بلدا  ــألة الصــــحرا  املغربية،  ل   إــ ملســ

ا آلية جادة وواس مصـــــــــــداقية يخذ ة اال تبار ت يد املبادرة بوصـــــــــــفي
ــيادة املغربية والســـــــــــالمة اإلقليمية. ووكر  ن  ــائص احمللية والســـــــــ امصـــــــــ
ــ ان  ــة الســـــــ ــتوايس معيشـــــــ التدابري ال  اختذها املغر  لتحســـــــــ  مســـــــ
ــتفادة مل موارد املنتقة جديرة ابلثنا   ــحراوي  ومت ينيم مل االإــــ الصــــ

 ســــــــامهة األم  العام ومبعو      يضــــــــا. وختم ابلقول إن األردن يراب
الشــ صــي ة إارا  تقدم ة العملية الســياإــية،  ا ة ولت اجتما ا 

ــتــديرة اللــذيل  قــدا ة  ــامي  ، واللــذيل 2019و  2018املــائــدة املســــــــــــ
  ارك رييما مجيف  صحا  املصلحة مشاركة بنا ة.

)إمدوميســــــيا(  قال إن األقاليم الســــــبعة   الســـــي  ســـــاداو ي  - 94
ــر امل تبقية غري املتمتعة ابحل م الذايت تذكر ان  مل اللجنة بشـــأن  شـ

ــ  تركي    ل مل  جل كفالة الورا   ــتعمار يتتلب  قصـــــــــــ إسا  االإـــــــــــ
اهدا  العقد الدو  الثالأ للقضـــــــا   ل  االإـــــــتعمار. وإـــــــيتتلب 
هـــذا اجليـــد تعـــاوان م ثفـــا ب  الـــدول القـــائمـــة ابإلدارة واألقـــاليم، إ  

 الدو  بش ل مستمر.جامب تقدمي الد م 
و ضــــا   ن اللجنة اماصــــة املعنية إبسا  االإــــتعمار ووادة  - 95

إسا  االإـتعمار التابعة إلدارة الشـ ون السـياإـية تضـتلعان بعمل قيم. 
و قدس اللجنة اماصـة القاس دراإـية إقليمية إـنوية و ار س تقدما 

ملوضــو ية ال  ة إ ــراك الدول القائمة ابإلدارة بشــ ل بنا  ة دورهتا ا
  قدس ة ا يران/يومي . 

و  ـــــــــــــــار إ   ن األمم املتحـدة، ة  مليـا مف الـدول القـائمـة   -   96
ابإلدارة واألقاليم مل  جل إسا  االإـــــتعمار  ل   إـــــاة كل االة  ل   
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ــامـــة   ــة العـ ــد  يثـــاق األمم املتحـــدة، وقراراس اجلمعيـ اـــدة، تســــــــــــــرت ــــــــــــــ
ــيادة الدول   واس  ــرور  اارتام إــــــــ ــلة. وة هذا العملية، مل الضــــــــ الصــــــــ

املســــــــتقلة وإــــــــالمتيا اإلقليمية وونب اتباع سال يقوم  ل   ن الشــــــــي   
ــ  يـناإــــــــــــــب اجلميف. و ضــــــــــــــا   ـم  ينبغي جلميف املعني  إبسـا    مفســــــــــــ
االإـــــــــــتعمار  ن يســـــــــــتمروا ة العمل مف األمم املتحدة  و  ن يعملوا ة  

ية بغية التوصـــــــــــل إ  الول مقبولة لدى األ را .  إ ار العالقاس الثنائ 
وة هذا الصـدد،   ر   ل تقدير ورد بلدا الإـتمرار مشـاركة وكاالس  
األمم املتحــدة واللجــان اإلقليميــة املعنيــة وتقــد يــا املســــــــــــــــا ــدة التقنيــة  
لســـــــــــ ان األقاليم غري املتمتعة ابحل م الذايت. رمل  ـــــــــــأن تلت اجليود  

 ا  ملموإا  ة اياة الشعو  غري املستقلة.  التعاومية  ن ودمج تغيري 
يوامشــون )الصــ (  قال  إن مســا دة الشــعو  الســي ) ما   - 97

املســتعمرة  ل   ارإــة اقيا ة تقرير مصــريها ووقيق االإــتقالل  مر 
يتفق مف مبادو ومقاصـــــــــــد ميثاق األمم املتحدة. واضـــــــــــار   م   ل  

ة آإـيا و رريقيا و مري ا امتداد السـبع   اما املاضـية، انضـل  بلدان  
الالتينـية دون هوادة للت لص مل مري االإــــــــــــــتعمـار والعـدوان الغربي . 
وإـــــــــــاهم ا تماد اإل الن املتعلق إبسا  االإـــــــــــتعمار وإمشـــــــــــا  اللجنة 
امـاصـــــــــــــــة املعنيـة إبسـا  االإــــــــــــــتعمـار ة املضــــــــــــــي قـدمـا بعمليـة إسـا  

متف ابحل م إقليمـا غري مت 17االإــــــــــــــتعمـار. ومف وـلت، ال ي ال هـناك  
 الذايت، يبل   دد إ اسا مليوان مسمة. 

و ردرـ  قـائلـة إن املنـا  ـاس املعقـدة، ال  خلفيـا املـاضــــــــــــــي  - 98
االإـــتعمار ، تعوق التنمية وتقوا  ارإـــة احلقوق املشـــرو ة. وقال  
إن ورــد بلــدهــا حيــأ مجيف الــدول القــائمــة ابإلدارة  ل  اختــاو تــدابري 

مــا يــة واالقتصــــــــــــــــاديــة والثقــاريــة والتعليميــة رعــالــة لتع ي  التنميــة االجت
لألقـاليم ومحـاـية مواردهـا التبيعـية وبيعتيـا. و ضـــــــــــــــارـ   ـم  ينبغي وقال 
العســــــــــــــ رة، وينبغي إجرا  وقيقــاس ة مجيف األقـاليم ال   ـامـ  مل 

 التجار  مووية، وتقدمي تعويضاس  ا  ل  ولت. 
ة و  رب   ل د م الصــــــــ  للمتلب الســــــــياد  لألرجنت    - 99

ج ر مـالفيـناة. وـقاـل  إـم  يتع  ة هـذا األ ـنا   ل  األ را  املعنـية 
ــلـة، و ن   ن تتصــــــــــــــر   ـا يتفق مف قراراس األمم املتحـدة واس الصــــــــــــ
تن ري إــــــــــــــلميـا ة احلوار واملفـاوضـــــــــــــــاس، وتعمـل  ل  إجيـاد الول 

 إياإية مقبولة مل اجلميف. 
ــل، والعقد الدو  ال - 100 ــتواصــــ ــ  إــــ ــارس إ   ن الصــــ ثالأ و  ــــ

للقضــــــا   ل  االإــــــتعمار يشــــــار   ل  سايت ، املشــــــاركة بنشــــــاي ة 
ــتعداد للعمل    مال اللجنة الرابعة واللجنة اماصـــــــــــــة. وهي  ل  اإـــــــــــ
ــا  األخرى لتع ي  النـتائال اإلجيـابـية  بشــــــــــــــ ـل و يق مف اـلدول األ ضــــــــــــ

ــتعمار  احملققة خالل العقد مل  جل إجنا  امليمة التارخيية إلسا  االإـــــــــ
 بش ل كامل.

 
 البياانس املد  قا ة إ ار  ارإة اق الرد

)اململ ــة املتحــدة(  قــالــ ، ردا  ل  البيـان  الســـــــــــيـ )  يي - 101
ــيلي، إن ورد بلدها يراب ابلنقاي ال  وكرها  الذ   د  ب   ثل  ــــــــــ
ــل ة العالقاس الثنائية ب  األرجنت  واململ ة  ــأن التحســــــــ املمثل بشــــــــ

ــيادة.   املتحدة، غري  ن الورد ي كد مل ــألة السـ ــأن مسـ جديد موقف  بشـ
و ضــــار   ن اململ ة املتحدة ليس لدييا  دىن  ــــت ة إــــيادهتا  ل  
ج ر روكالمد وج ر إـاومج جورجيا وج ر إـاومج إـامدويتش واملنتقة 
البحرية احمليتة ب ال اإلقليم . وال خياجليا  ـت  يضـا ة اق إـ ان 

 رة ة ميثاق األمم ج ر روكالمد ة تقرير املصـــــــري، ألن هذا املبد  م
مل العيديل الدولي  اماصــــ  حبقوق اإلمســــان،   1املتحدة وة املادة  

ــعون حبرية  ــياإـــي ويسـ ــ ان حبرية مرك هم السـ ربموجبيا يقرر ه ال  السـ
ــادية واالجتما ية والثقارية. وال   ل إجرا   إ  وقيق تنميتيم االقتصــــ

 المد  ل  ولت.    اوار بشأن السيادة ما ل يوارق إ ان ج ر روك
وختـم  كالمـيا ـقائـلة إن  الـقة ا وـمة بـلدـها   ر روكالـمد،   -   102

 أسا  أن مجيف  قاليم ما ورا  البحار،  القة اديثة تقوم  ل  الشراكة  
 والقيم املشرتكة واق إ ان كل إقليم ة وديد مستقبليم.  

 )األرجنت (  رد  ل   ثـلة اململ ـة املتحـدة  الســــــــــــي  ـماذزنو - 103
بشـــــأن ج ر مالفيناة، ر رر يكيد ما  د  ب  الرئيس األرجنتي   مام 
اجلمعية العامة وما  د  ب  و ير الشـــــ ون امارجية والعبادة  مام اللجنة 

، رقـال إن ا ومـة بلـدا ت كـد مل جـديـد  ن 2019امـاصـــــــــــــــة ة  ـام 
ــامــدويتش اجلنوبيــة  ج ر مــالفينــاة وج ر جورجيــا اجلنوبيــة وج ر إــــــــــــــ

واملـنا ق البحرـية احمليتـة قـا هي ج   ال يتج   مل األراضــــــــــــــي الو نـية 
األرجنتينية و سا، بعد  ن ااتلتيا اململ ة املتحدة بصـــــورة غري قامومية، 
ــيــــادة ب  الترر ، وهو مــــا تعرت  بــــ   تلال  تــــل م اع  ل  الســــــــــــ

 املنظماس الدولية. 
و ضـا   ن هذا االاتالل غري القاموه  دى ابجلمعية العامة  - 104

إ  اختاو  شـــــــرة قراراس الاقة بشـــــــأن هذا املســـــــألة، مجيعيا ا رتر  
ــيادة  ل  ج ر مالفيناة، ود وة احل ومت  إ   بوجود م اع  ل  الســـــــ
ــلمية وال دائم  ــوية إـــ ــل إ  تســـ ــاس قد  التوصـــ ــتعنا  املفاوضـــ اإـــ

ل. وقد اختذس اللجنة اماصــــــــــــــة مل جامبيا للن اع ة  قر  وق    
، 2019قراراس مت ررة ة مفس االوــاا، كــان آخرهــا ة ا يران/يوميــ   
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وا تمدس اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمري ية  يضــــــــــــــا بياان جديدا 
 بشأن املسألة بعباراس مشاقة ة الشير مفس . 

ــتترد قائال إن مبد  تقرير املصـــري، الذ  وت - 105 ال ب  اململ ة واإـ
ــتعنا  املفاوضـــــــاس بشـــــــأن الســـــــيادة،  املتحدة كأإـــــــاة لررضـــــــيا اإـــــ

ــادرة  ال ــلة الصـــــ ينتبق  ل  الن اع قيد النظر، ورقا للقراراس واس الصـــــ
  ل اجلمعية العامة واللجنة اماصة. 

ــلو  اياهتم  - 106 ــا  إـــــــ ان ج ر مالفيناة و إـــــ ووكر  ن مصـــــ
ة العـامـة واس الصــــــــــــــلـة تتنـاو ـا  ل  النحو املنـاإـــــــــــــــب قراراس اجلمعيـ 

ودإــــــــــــــتور األرجنت . وختم ابلقول إن األرجنت  ت كــــد مل جــــديــــد 
ـــيادة  ل  ج ر ـمالفيـناة وج ر جورجـيا  اقوقيـا املشــــــــــــــرو ـة ة الســــــــــــ
اجلنوبيـة وج ر إـــــــــــــــامـدويتش اجلنوبيـة واملنـا ق البحريـة احمليتـة قـا ال  

 تشّ ل ج  ا ال يتج   مل إقليميا الو  .
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