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افتتحت اجللسة الساعة .11:00
مسألة الصحراء الغربية ()A/AC.109/2016/17
 - 1أبلغ الرئيس اللجنة بأن وفـود أنغـوال وأوغنـدا أوغنـدا
واجلبهـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـاقية احلمـــراء ووادي الـــذهب
(جبهـــة البوليســـاريو) واجلزائـــر وجنـــوب أفريقيـــا واملغـــرب
وناميبيا قد أبدت رغبتها يف املشاركة يف نظـر اللجنـة يف البنـد
بصفة مراقبني.

(د ،)15-الــذي يعتــر باحلاجــة إىل تنــاول كــل حالــة عل ـ
حــدة مــن خــالل تــوفري ســبل ثالثــة تــؤدي إىل احلكــم الــذا،
الكامــل :قيــام دولــة ،أو االرتبــا احلــر مــع دولــة مســتقلة،
أو االنــدما مــع دولــة مســتقلة .ويف حالــة الصــحراء الغربيــة،
أقــر جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة مــرارا وتكــرارا ضــرورة
الوصول إىل حل سياس مـن شـأنه أن حيمـ مصـا الشـعب
اتــه .وكــرر املتحــد تأكيــد دعــم بــالد للمفاوضــات الــيت
تقودها األمـم املتحـدة وخطـة املغـرب الـيت أبـدى فيهـا حسـن
النيــة باقتراحــه مــنح احلكــم الــذا ،واســع النطــاق يف املنطقــة
الصــحراوية ،ودعــا طــريف الــاا إىل إبــداء الرغبــة يف التوصــل
إىل تســـوية وديـــة .ورحـــب جبهـــود األمـــني العـــام ومبعوثـــه
الشخصــ للصـــحراء الغربيـــة ،وكـــذل قـــرار جملـــس األمـــن
 )2016( 2285الــذي يهــد إىل إعــادة تركيــز املناقشــة.
وقال إنه من املهم هتيئة الظرو لتدابري أقوى لبنـاء الثقـة بغيـة
تضييق الفجوة بني الطرفني.

 - 2السيد ريفريو روزاريو (كوبـا) :قـال إنـه مـن الناحيـة
العملية مل يكن هناك أي تقـدم حنـو إجيـاد حـل فعـال للـاا يف
الصحراء الغربية منذ أكثر من  40عاما .وأصبحت حالة الناس
يف خميمات الالجئني ال تطاق .وقال إن كوبا تؤكد من جديـد
دعمها للجهود اليت يبذهلا األمني العـام ومبعوثـه الشخصـ مـن
أجــل التوصــل إىل حــل سياس ـ مقبــول لــدى الطــرفني ،ودعــا
جملـس األمـن إىل اختـا التـدابري املتاحـة مـن أجـل اإلسـرا حبـل
الــاا وإجــراء الترتيبــات مــن أجــل االســتفتاء الــذي مــن أجلــه
 - 5الســـيدة مـــاك غـــريي (غرينـــادا) :قالـــت إنـــه لكـــون
أنشئت بعثة األمم املتحدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة .ويف
غرينادا مستعمرة سابقة ،فإهنا تؤيد بقوة العملية السياسية الـيت
هذا الصدد ،تؤيد كوبا البيان املتعلق بالصحراء الغربيـة الصـادر
تقودها األمم املتحدة استنادا إىل قرارات جملس األمـن املتعلقـة
عن االحتاد األفريق يف نيسان /أبريل .2016
بالصــحراء الغربيــة منــذ عــام  ،2007وتشــجع اجلهــود الــيت
 - 3وقال إن شعب الصحراء الغربية ميكنه أن يعـول علـ يبـذهلا األمــني العــام ومبعوثــه الشخصـ مــن أجــل حتقيــق حــل
تضامن كوبا معـه ،فهـ منـذ سـنوات عديـدة تقـدم املسـاعدة سياس عادل ودائم ومقبول لدى الطرفني يقوم عل الواقعيـة
الطبيــة يف اجلمهوريــة العربيــة الصــحراوية الدميقراطيــة ،وتعلــم وروح التوافق .وأضافت أن املغرب أطلق مـؤخرا سلسـلة مـن
الطالب الصحراويني يف اجلامعات الكوبيـة .وستواصـل كوبـا املشـــاريع اإلمنائيـــة بقيمـــة عـــدة باليـــني مـــن الـــدوالرات يف
دعـــم إجيـــاد حـــل عـــادل وهنـــائ ملســـألة الصـــحراء الغربيـــة ،الصحراء ومن شأهنا إجياد أكثر من  120 000فرصـة عمـل.
وفقــــا لألحكــــام ات الصــــلة مــــن قــــرارات جملــــس األمــــن وعالوة عل لـ  ،فقـد أحـرز تقـدما كـبريا يف جمـال حقـوق
واجلمعية العامة.
اإلنسان ،عل النحو املعتر به يف قرار جملـس األمـن 2285
 - 4الســيد بــوا كــامون (كـــوت ديفــوار) :قــال إنـــه يف ( )2016كمـا تعــاون مــع مجيــع آليـات األمــم املتحــدة املعنيــة
التعامل مع الطـابع املعقـد إلهنـاء االسـتعمار يف كـل إقلـيم مـن حبقــوق اإلنســان .وشــددت غرينــادا عل ـ أمهيــة طلــب جملــس
األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذا ،،ينبغـ للجنـة أن تضـع يف األمــــن املتكــــرر بــــالنظر يف تســــجيل الالجــــئني يف خميمــــات
االعتبار املبدأ السادس من مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة  1541تندو للالجئني.
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 - 6السيد أرسيا فيفـاس (مجهوريـة فاويـال البوليفاريـة) :أو يعـــاي التقســـيم والوحشـــية علـ ـ يـــد االحـــتالل املغـــريب
قال إن حكومة بالد ال تزال تشعر بالقلق العميـق إزاء احلالـة غري املشرو  ،يف حني ينهب املغرب مواردهم الطبيعية.
يف الصحراء الغربية ،آخـر مسـتعمرة يف أفريقيـا .ومـن واجـب  - 10وأضـــا قـــائال إن األمـــم املتحـــدة ستحســـن صـــنعا
األمم املتحدة مواصلة اخنراطهـا يف العمـل بشـكل مكثـ مـن باملزيد من التفاعل مـع االحتـاد األفريقـ بشـأن إهنـاء اسـتعمار
أجل إهناء احلالـة املؤسـفة هنـاك ،والـيت ازدادت سـوءا .ورغـم الصــحراء الغربيــة ،حيــ إن لــه دورا حيويــا يف احلــل .وقــد
أن األمم املتحدة تطالـب بـإجراء اسـتفتاء بشـأن تقريـر املصـري أوضح االحتاد األفريق موقفه بشأن هذ املسـألة يف مناسـبات
منـذ  25عامــا ،فـإن الشــعب الصـحراوي مــا زال حمرومـا مــن خمتلفــــة .فخــــالل مــــؤ ر القمــــة األخــــري يف كــــانون الثــــاي/
هذا احلق .وكانـت آخـر انتكاسـة ،ولعلـها األسـوأ ،هـ قـرار ينــاير  ،2016دعــا اجلمعيــة العامــة لتحديــد موعــد لالســتفتاء
املغرب طرد املـوففني املـدنيني ببعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء عل تقرير املصري ،وح اللجنة علـ إدرا تلـ الـدعوة يف
يف الصــحراء الغربيــة ،وجيــب علــ األمــم املتحــدة أن تتخــذ توصياهتا إىل اجلمعية العامة.
موقفا حازما يف املطالبة بأن يسمح هلم بالعودة.
 - 11ومضـ قــائال إنــه قــد بــات مــن األمهيــة أكثــر مــن أي
 - 7وأضـــا قـــائال إن تعمـــق اليـــأس واإلحبـــا لـــدى وقت مض أن تعيد اللجنة اخلاصة حتديد إطار املناقشة بشـأن
الشعب الصحراوي قـد يـؤدي إىل جتـدد العنـ  ،األمـر الـذي الصحراء الغربية واستكمال إهناء استعمارها .وينبغ أن تنظـر
سيكون له أثـر مـدمر علـ التـوازن اجلغـرايف السياسـ الـدقيق يف إمكانية القيام بزيارة رمسيـة إىل الصـحراء الغربيـة وخميمـات
مبنطقة املغرب العريب .وينبغـ للجنـة أن توفـد بعثـة زائـرة مـن الالجــئني يف اجلزائــر ،فضــال عــن عقــد دورة اســتثنائية بشــأن
أجــل احلصــول علــ معلومــات مباشــرة ،وينبغــ للمجتمــع مسألة الصحراء الغربية .وتتطلع أوغندا إىل أن تقوم اللجنة مبـا
الدويل أن يواصل تقدمي املساعدة إىل األسر املشردة واملنفصـلة هو عادل قانونيا وأخالقيا.
عن بعضها البعض.
 - 12الســيدة ســكوت (املراقبــة عــن ناميبيــا( :أعربــت عــن
 - 8ومضـــ قـــائال إن األمـــم املتحـــدة ال تـــزال ملتزمـــة تعازي حكومة بالدها لشـعب اجلمهوريـة العربيـة الصـحراوية
بتحقيق االستفتاء ،الذي أنشئت بعثة األمم املتحدة لالسـتفتاء الدميقراطيـــة يف وفـــاة حممـــد عبـــد العزيـــز ،رئـــيس اجلمهوريـــة
يف الصــحراء الغربيــة مــن أجلــه ،وســو تواصــل مجهوريـــة واألمني العام للجبهة الشـعبية لتحريـر السـاقية احلمـراء ووادي
فاويــال البوليفاريــة دعــم األمــني العــام ومبعوثــه الشخص ـ يف الـــذهب (جبهـــة البوليســـاريو) .وقالـــت إن ناميبيـــا ،بصـــفتها
جهودمها من أجل حتقيق هذ الغاية.
مســتعمرة ســابقة ،التــزال ملتزمــة التزامــا راســخا حبــق شــعب
 - 9الســيد نــدوهورا (املراقــب عــن أوغنــدا) :استحضــر الصــحراء الغربيــة يف تقريــر املصــري عــن طريــق اســتفتاء حــر
تــاري الصــحراء الغربيــة منــذ تســجيلها يف قائمــة األقــاليم غــري ونزيـــه ،وتؤيـــد دعـــوات األمـــني العـــام العاجلـــة يف تقريـــر
املتمتعة باحلكم الذا ،يف عام  ،1963فقال إن األمم املتحـدة ) (S/2016/355إىل جملــس األمــن باســتعادة الــدور املنــو ببعثــة
أخفقت يف االضطال مبسـؤوليتها جتـا الشـعب الصـحراوي ،األمم املتحدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة ،ومـن مث احتـرام
الذي تعاون مع املنظمة بـإخال وأودعهـا ثقتـه .لكنـه وبعـد معايري األمم املتحـدة يف حفـ السـالم واحليـاد ،وإىل الطـرفني
مض أجيال  ،يعـي يف املنفـ يف خميمـات الالجـئني القاسـية بالـــدخول يف مفاوضـــات جـــادة حبســـن نيـــة ودون شـــرو
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مسبقة .وناشدت املتحدثة جملس األمن التحرك كمـا ناشـدت
حكومــة املغــرب التعــاون ،ودعــت إىل التنفيــذ الســريع جلميــع
قــرارات جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة الــيت تــدعو إىل إجــراء
استفتاء يف الصحراء الغربية.
 - 13السيد هريميدا كاستيو (نيكاراغوا) :قـال إن الوضـع
االستعماري الراكد يف الصحراء الغربية يشكل هتديدا للسـالم
اإلقليم ويتطلب فورا حال عادال وهنائيـا .وإ يكـرر تضـامن
نيكاراغوا مع الكفاح الطويـل للشـعب الصـحراوي مـن أجـل
التحريــر الــوط  ،ح ـ الســيد كاســتيو إخوتــه يف اجلمهوريــة
العربيــــة الصــــحراوية الدميقراطيــــة واملغــــرب علــ ـ تكثيــ ـ
املفاوضــات بشــأن خطــة تســوية تــن عل ـ إجــراء اســتفتاء
بشأن تقرير املصري.
 - 14السيد ولدرغرميا (إثيوبيـا) :قـال إن بـالد تؤيـد كـل
التأييـــد قـــرارات االحتـــاد األفريقـ ـ واألمـــم املتحـــدة العديـــدة
الداعية إىل حل عادل ودائم ومقبول مـن الطـرفني يـن علـ
تقرير املصري لشعب الصحراء الغربية .كمـا حـ علـ جتديـد
اجلهود الراميـة إىل تنشـي عمليـة التفـاو علـ أسـاس تلـ
القرارات.
 - 15السيد مينيل (مراقب عن جنـوب أفريقيـا( :إ أعـرب
عن عميق التعـازي لشـعب الصـحراء الغربيـة يف وفـاة الـرئيس
حممد عبـد العزيـز ،قـال إن اللجنـة ينبغـ أن حتيـ كـرا مـن
خـــالل التنفيـــذ الكامـــل إلعـــالن مـــنح االســـتقالل للبلـــدان
والشعوب املستعمرة .والتـزال جنـوب أفريقيـا ملتزمـة بعمليـة
التفـــاو الـــيت تقودهـــا األمـــم املتحـــدة بـــدعم مـــن االحتـــاد
األفريقـ  .وأضـا أن املغـرب يعتـ قـوة احـتالل اســتنادا إىل
كل من اجلمعية العامة وحمكمة العدل الدوليـة ،وينبغـ لألمـم
املتحدة أن تنفذ حق الشعب الصحراوي يف تقريـر املصـري مـن
خالل تنفيذ قرارات األمم املتحدة وقـرارات االحتـاد األفريقـ
ات الصلة دون املزيد من التأخري.
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 - 16وإ تشـــــيد بـــــاألمني العـــــام لزيارتـــــه إىل املنطقـــــة
يف آ ار/مارس  ،2016تأس جنوب أفريقيـا ألنـه مل يسـمح
لـــه بزيـــارة الربـــا أو مقـــر بعثـــة األمـــم املتحـــدة لالســـتفتاء
يف الصــحراء الغربيــة يف العيــون وأن جملــس األمــن مل يســتجب
حبــــزم وحســــم لطــــرد املغــــرب املــــوففني املــــدنيني بالبعثــــة،
مما يقو عملها.
 - 17وتـــدين جنـــوب أفريقيـــا استضـــافة املغـــرب املتكـــررة
ملــؤ رات دوليــة يف الصــحراء الغربيــة احملتلــة واســتغالله املــوارد
املعدنية لإلقليم اليت ليس لـه سـيادة عليهـا .كمـا تشـعر بـالقلق
العميـق إزاء احلالــة اإلنســانية املتـدهورة يف خميمــات الالجــئني،
وهو ما يعزى جزئيا إىل اخنفا التمويل.
 - 18السيد دوبري (أنتيغوا وبربـودا) :قـال إن وفـد بـالد
يؤيد دعوة جملس األمن إىل حل سياسـ مقبـول مـن الطـرفني
يف الصـحراء الغربيـة ،وحيـ اجلـانبني علـ االمتثـال لقراراتــه.
وإ حيــــي علمــــا مبســــودة اســــتنتاجات وتوصــــيات احللقــــة
الدراسـية اإلقليميــة ملنطقــة احملــي اهلــاد عــام  2016املتعلقــة
بتنفيذ العقد الـدويل الثالـ للقضـاء علـ االسـتعمار ،قـال إن
وفـــد بـــالد سيواصـــل العمـــل مـــن أجـــل ضـــمان سالســـة
املفاوضــات بشــأن الصــحراء الغربيــة .وقــال إن اخلطــة املغربيــة
للحكم الذا ،تشكل جهدا جادا إلهنـاء الـاا  ،وناشـد مجيـع
األطـرا إلبــداء إرادة سياســية مسـتمرة وتعزيــز منــا احلــوار
بشــأن مجيــع املســائل املهمــة .كمــا دعــاهم إىل معاجلــة الوضــع
يف خميمـات الالجـئني وفقـا للقـانون الـدويل لالجـئني واملبـاد
التوجيهية اليت اعتمدت يف مؤ ر القمة العامل للعمل اإلنسـاي
الذي عقد مؤخرا.
 - 19الســيدة مــوينغريا (مجهوريــة تاانيــا املتحــدة) :أثنــت
عل التقرير املتعمق الصادر عن األمـني العـام خبصـو احلالـة
يف بالصحراء الغربية ( .)S/2016/355وتتفق معه علـ ضـرورة
جتــاوز الوضــع الــراهن .وقالــت إنــه ينبغ ـ جلبهــة البوليســاريو
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واملغرب الـدخول يف مفاوضـات مباشـرة دون شـرو مسـبقة
وحبسن نية ،عل النحو الذي أوص بـه جملـس السـلم واألمـن
التابع لالحتاد األفريق  .وسيحسن املغرب صـنعا بالتعـاون مـع
االحتـــاد األفريقـ ـ  ،وكـــذل مـــع مـــوفف االحتـــاد األفريقـ ـ
املعينني بالبعثة.
 - 20الســيدة برييــرا ســوتومايور (إكــوادور) :إ أعربــت
عـن القلـق العميــق إزاء االنتـهاكات طويلـة األمــد حلـق شــعب
الصــحراء الغربيــة يف تقريــر املصــري واالســتغالل غــري املشــرو
ملوارد الطبيعية ،فه حتـ املغـرب وجبهـة البوليسـاريو علـ
االمتثــال خلطــة األمــم املتحــدة للتســوية الــيت تــدعو إىل إجــراء
استفتاء بشـأن تقريـر املصـري ،والـيت وافـق عليهـا الطرفـان قبـل
سنوات ،واالمتثال لقرار جملس األمن  )1991( 690بإنشـاء
بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة لإلشــرا
عل العملية .وقالت إنه ينبغ تعزيز اجلهود الرامية إىل إجـراء
االستفتاء ،وينبغ أن يضا رصد حقوق اإلنسـان إىل واليـة
البعثة .وعل الـرغم مـن التقـدم البطـ ء ،فـإن بالدهـا ال تـزال
تأمــل أن جملــس األمــن ســيقوم بإنفــا قراراتــه وأن بعثــة األمــم
املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية سو تنفذ االستفتاء.
 - 21السيد غاسبار مارتيا (املراقـب عـن أنغـوال) :أعـرب
عن تعـازي حكومتـه يف وفـاة الـرئيس الصـحراوي حممـد عبـد
العزيــز .وقــال إن اســتعمار أنغــوال ألكثــر مــن مخســة قــرون
جيعلــها تــتفهم مشــقة احلكــم االســتعماري ،وأمهيــة التضــامن
والــدعم مــن البلــدان الصــديقة والشــركاء الــدوليني .وتشــجع
أنغوال اجلهود الـيت تبـذهلا اللجنـة ،وال سـيما األمـني العـام مـن
أجــل إجــراء االســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة ،وح ـ الطــرفني
عل مواصلة املفاوضات حتت رعاية األمـم املتحـدة مـن أجـل
التعجيل بتمتع الشعب الصحراوي حبقه يف تقرير املصري الـذي
تأخر كثرياً.
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 - 22فاألمطـــار الغزيـــرة يف تشـــرين األول/أكتـــوبر 2015
دمــرت خميمــات تنــدو لالجــئني ،ممــا أدى إىل تفــاقم آثــار
استمرار االخنفا يف املعونة اإلنسانية عل الظـرو املعيشـية
القاسـية بالفعــل .وتعتـر أنغــوال بـاجلهود الــيت يبـذهلا مكتــب
مفــو األمــم املتحــدة الســام لشــؤون الالجــئني (املفوضــية)
وحت بعثة األمم املتحدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة علـ
إيــالء مزيــد مــن االهتمــام برصــد حالــة حقــوق اإلنســان يف
املخيمات.
 - 23وستواصــل أنغــوال دعــم مجيــع جهــود األمــم املتحــدة
إلجراء االسـتفتاء ،الـذي تشـتد احلاجـة إليـه للتصـدي لآلمـال
احملبطة اليت ميكن أن تتسبب يف اندال صرا مسلح هائـل يف
املنطقة .وقال أن أنغوال حت املغرب عل السماح للمـوففني
املدنيني بالبعثة بـالعودة حـ تـتمكن مـن االضـطال بواليتـها
بفعالية.
 24السيد هاليل (املراقب عـن املغـرب) :قـال إن احلمايـة
الفرنســـــية قـــــد انتـــــهت يف عـــــام  ،1956إال أن املغـــــرب
مل يــتخل بشــكل كامــل مــن االســتعمار حـ عــام ،1975
مع استرداد الصحراء املغربية مبوجـب أحكـام اتفـاق مدريـد.
وبإيعـــاز مـــن املغـــرب أضـــيفت الصـــحراء الغربيـــة إىل قائمـــة
األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذا ،يف عــام  ،1963وفلــت
علـ ل ـ لألسـ  ،بســبب تنــاحرات حقبــة احلــرب البــاردة
وخمططات اجلزائر للهيمنة.
 - 25ولقد ثبت استحالة تنفيذ خطة األمم املتحدة للتسوية
لعـام  1991ألن األطـرا مل تسـتطع االتفـاق علـ النـاخبني
يف االستفتاء ،وكذل بـاءت بالفشـل خطـة بيكـر الـيت قـدمها
املبعــو الشخصــ لألمـــني العــام لألمـــم املتحــدة للصـــحراء
الغربية يف ل الوقت .ومنذ عـام  ،2004فـإن جملـس األمـن
 وهو هيئـة األمـم املتحـدة الوحيـدة املخولـة مبوجـب امليثـاقبتسوية املنازعات الدولية  -ال يـدعو سـوى إىل حـل سياسـ
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مقبول من الطرفني .واستجابة لتل املناشدة ،قـدم املغـرب يف
عــام  2007مبــادرة للتفــاو بشــأن نظــام للحكــم الــذا ،يف
منطقـــة الصـــحراء الغربيـــة كحـــل تـــوفيق  .وقـــال إن النظـــام
األساسـ املقتـرح يسـتند إىل عــدة سـنوات مـن التشـاور علـ
الصعد اإلقليم احملل والـوط والـدويل وميتثـل ملبـاد ميثـاق
األمم املتحـدة واملعـايري الدوليـة للحكـم الـذا .،وعـالوة علـ
ل  ،فإنه ال يـزال مفتوحـا للتفـاو وسـيكون رهنـا مبوافقـة
السكان املعنيني.
 - 26وقال إن االقتراح املغريب للحكم الـذا ،شـكل أسـاس
العملية السياسـية اجلاريـة الـيت يقودهـا األمـني العـام واملبعـو
الشخصــ احلــايل لــه .ومنــذ القــرار  ،)2007( 1754فــإن
جملس األمن قد ختل عـن كـل اإلشـارات إىل إجـراء اسـتفتاء،
ويــدعو فق ـ إىل حــل سياس ـ مقبــول مــن الطــرفني ويشــيد
باملبادرة املغربية.

 - 28كانت الظـرو السـائدة يف خميمـات تنـدو خمتلفـة
اما .فخالفا ألي سكان خمـيم الجـئني آخـرين ،فـإن املقـيمني
يف املخيمــات غــري مســجلني ،ممــا يشــكل انتــهاكا لتوصــيات
جملس األمـن واجلمعيـة العامـة املتكـررة .وكـان علـ كـل مـن
مكتب مفو األمم املتحدة السام لشؤون الالجـئني والبلـد
املضــي واجــب تســجيل ســكان املخيمــات .وعــالوة علــ
ل  ،فإن تقريراً صدر مؤخرا عن املكتـب األورويب ملكافحـة
الغـــ قـــد كشـــ أن اجلزائـــر وجبهـــة البوليســـاريو قامتـــا
باختالس املعونة اإلنسـانية علـ مـدى عقـود مـن الـزمن وهـو
ما أكدته حتقيقات املفوضية.

 - 29وكانــت مبــادرة حكومــة بــالد برهانــا عل ـ إصــرار
املغرب عل إهناء الاا اإلقليم  .وقد حان الوقت لألطـرا
األخرى لتعبئـة اإلرادة السياسـية مـن أجـل تركيـز املفاوضـات
بشــأن ل ـ االقتــراح .إن الوضــع الــراهن ال خيــدم تطلعــات
 - 27ويف عام ، 2015شـارك شـعب الصـحراء املغربيـة يف التنمية لشعوب احتاد املغرب العريب.
االحتفـــــــال بالـــــــذكرى الســـــــنوية األربعـــــــني ”للمســـــــرية  - 30السيد بوقادوم (املراقب عن اجلزائر( :قال إن اجلزائـر
اخلضـــراء“ الـــيت أكـــدت أن املقاطعـــات اجلنوبيـــة جـــزء مـــن ملتزمة أكثر من أي وقـت مضـ بواليـة اللجنـة اخلاصـة ،وإن
املغــرب .وقــد أفهــر الترحيــب احلــار مبل ـ املغــرب يف تل ـ احلق يف تقرير املصري هو مبدأ أساس من مباد امليثاق وحـق
املناسبة يف عام  2015استمرار الوالء للعـر العلـوي ،الـذي مــــن حقــــوق اإلنســــان مبوجــــب مواثيــــق حقــــوق اإلنســــان
اعترفــت بــه فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة يف عــام  .1975األساسية .وباعتبار أساس والية اللجنة ،ينبغ أن يظل حمـور
وخالل الزيارة ،أطلق املل منو جـا جديـدا لتنميـة املقاطعـات تركيـــز عملـــها .وقـــال إن األمـــم املتحـــدة تتحمـــل مســـؤولية
الصحراوية ،مـن خـالل تعبئـة مـا يقـرب مـن  8باليـني دوالر ضمان ممارسة هذا احلق ،وهو أمر أساسـ حلـل الـاا القـائم
لتعزيز التنمية املستدامة املتكاملة علـ أسـاس السـيطرة احملليـة .بني جبهة البوليسـاريو واملغـرب .ومـع لـ  ،وبعـد أكثـر مـن
ويف وقــت ســابق مــن ل ـ العــام ،مت انتخــاب ممثل ـ اجملــالس  40عامـــا ،علــ الـــرغم مـــن فتـــوى حمكمـــة العـــدل الدوليـــة
وقــرارات جملــس األمــن اجلمعيــة العامــة العديــدة الداعيــة إىل
اإلقليمية اليت تتمتع بسلطات دستورية وقانونية هامة وكـذل
خصصــت هلــا مــوارد ماليــة وبشــرية .وكــان أكثــر مــن ثالثــة الســـماح للشـــعب الصـــحراوي أن يقـــرر مصـــري  ،مل يتحقـــق
أربا الناخبني يف املقاطعات اجلنوبية قد صـوتوا يف انتخابـات االستفتاء.
حرة ونزيهة ،عل النحو الـذي أكدتـه البعثـة وآال املـراقبني  - 31كمـــا أيـــد بعثـــة اللجنـــة املقترحـــة لزيـــارة الصـــحراء
األجانب.
الغربيــة .أمــا بالنســبة الســتغالل املغــرب املــوارد الطبيعيــة يف
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اإلقلــيم ،يعت ـ كــل مــن املستشــار القــانوي لالحتــاد األفريق ـ اللجنــة ،أن يعطــل عمــل اللجنــة .ووجــه تعليمــات إىل مجيــع
وحمكمـة العــدل التابعـة لالحتــاد األورويب واألمـني العــام لألمــم املشاركني باستثناء أعضاء املكتب مبغادرة القاعة.
املتحدة ل أمرا غري قانوي .ورحبت اجلزائـر بـالتزام االحتـاد  - 36السيد هاليل (املراقـب عـن املغـرب) :إ يشـري إىل أن
األفريق رفيع املستوى بتقرير املصري يف الصـحراء الغربيـة ،مبـا الرئيس كان يتـرأس اللجنـة كمـا لـو أنـه ال يـزال يف مجهوريـة
يف لـ علـ وجـه اخلصــو إيفـاد املبعـو اخلـا لالحتــاد فاويــال البوليفاريــة ،قــال إنــه ينتــه ميثــاق األمــم املتحــدة
األفريق للصحراء الغربية ،واملوق الذي اختذ جملـس السـلم والقواعد واملمارسات املعمول هبا يف اجلمعية العامة.
واألمن ومبادرات رئيس مفوضية االحتاد األفريق .
عُلِّقتتت اجللستتة الستتاعة  12:50واستتتفت ت الستتاعة
 - 32وقــال إن الطــرفني عليهمــا واجــب التقيــد بالقواعــد
.13:10
اليت وافقا عليها .وإن االحتاد األفريق وجملس األمن واجلمعيـة
رُفعت اجللسة الساعة .13:10
العامة هم وحدهم احلكام يف الاا  .وال سـيما يف ضـوء آثـار
الــاا يف الصــحراء الغربيــة عل ـ االســتقرار يف املنطقــة ،مــن
املهم دعم اجلهود اليت يبـذهلا األمـني العـام ومبعوثـه الشخصـ
وممثله اخلا  .وجيـب السـماح للشـعب الصـحراوي أن خيتـار
املستقبل الذي يريد.
 - 33دعا الرئيس املراقب عـن جبهـة البوليسـاريو للحـدي
بالنيابة عن الصحراء الغربية.
 - 34السيد هاليل (املراقـب عـن املغـرب) :تكلـم يف نقطـة
نظام ،فقال إن الـرئيس ال ميكـن أن يـدعو املراقـب عـن جبهـة
البوليسـاريو إىل الكـالم ،وال ميكـن القــول بأنـه ميثـل الصــحراء
الغربية .ومن أجل احلـدي  ،البـد أن يكـون املراقـب قـد قـدم
طلبا رمسيا لالستما وفقا لقواعـد اللجنـة وسـوابقها ،الـيت ود
توضيحها بالقراءة من تقاريرها السنوية.
 - 35الرئيس ،أعرب عن رفضه السماح هبـذ القـراءة غـري
امل ـ رة ،وقــال إن املكتــب بأكملــه وافــق عل ـ االســتما إىل
املراقب عن جبهة البوليساريو ،الذي عادة ما يـدع إىل إلقـاء
كلمــة أمــام اللجنــة بشــأن مســألة الصــحراء الغربيــة .وقــال إن
مســألة التمثيــل قــد نوقشــت بالفعــل وحســمت ،عل ـ النحــو
املشار إليه يف اجللسة السـابقة .وقـال إنـه لـن يسـمح للمراقـب
عن املغرب ،السـلطة القائمـة بـاالحتالل وهـو لـيس عضـوا يف
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