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فن املم ـ لن ال اتــاجون إ نــا مــا اللجنــة للــتةلم فمامهــا ،بــع
افتتحت اجللسة الساعة .11:45
جمرد موافقتها .وفردفـت قائلـة إن لارسـة اللجنـة ولغتـها فيمـا
مسألة الصحراء الغربية (تابع)
خيص مت يع الصحراء الغربية مل تةونـا متسـقتن ولةـا بـالنلر
()A/AC.109/2016/17
إن عدم وجود في قرار ريع مـا اللجنـة فو في تةليـيف مـا
 - 1الرئيس :قال إن اللجنة اضطرت يف جلستها الرابعـة ،اجلمعية العامة يف هذا الشأن ليس مـا الـال م فن يتبـع الـرئيس
نتيجــة لواقعــة م،ســفة ،فن توقــيف النلــر يف مســألة الصــحراء في لارسة سبق اتباعها .وقالت إن اللجنـة اسـتمعت مـا قبـع
الغربيـــة .ويف اليـــوم التـــال ،عقـــدت جلســـة مغلقـــة ملناقشـــة إن املراقس عا جبهة بوليساريو.
املشــةلة .وبعــد مناقشــة مستفيضــة اللــس إن الــرئيس فن يعــد  - 5وبناء علـى مـا تقـدم ،وافقـت اللجنـة علـى االسـتما
وثيقــة ــري رييــة يعــرت فيهــا تلــيف وجهــات النلــر ،ويف إن املراقــس عــا جبهــة بوليســاريو الــذي تةلــم بصــفته ل ــع
جلسة مغلقة ثانية انتهت توا اعتمدت الوثيقة بتوافق اآلراء .الصحراء الغربية.
 - 2فمينــــة اللجنــــة :قالــــت يف معــــرت تــــالوة الوثيقــــة
ـــــري الرييـــــة إن اللجنـــــة فقـــــرت فن للـــــرئيس ،وجـــــس
املــادتن  106و  107مــا النلــام الــداجلع للجمعيــة العامــة،
صالحية السيطرة على وقائع فيِّ جلسة.
 - 3وفضــافت فنــه علــى إثــر الواقعــة الســالفة الــذكر ال ـ
تــدجلت فيهــا دولــة ــري عضــو يف إجــراءات تســيري جلســة
ريية ،عقد املةتس جلسة مغلقة اارئـة اعترفـت فيهـا اللجنـة
اخلاصــة بــأن اجلبهــة الشــعبية لتحريــر الســاقية ا مــراء ووادي
الذهس (جبهة بوليسـاريو) هـع ل ـع ـعس الصـحراء الغربيـة
وفقا للفقرة  10ما قرار اجلمعية العامـة  ،37/34والفقـرة 7
ما قرار اجلمعية  ،19/35وفن اللجنة اخلاصة ،بوصـفها هيةـة
فرعيــة تابعــة للجمعيــة العامــة ،ال ةنــها فن تطعــا يف هــذيا
القراريا .بيد فهنـا اسـتمعت إن بعـ األعضـاء الـذيا فعربـوا
عــا اراء تلفــة بشــأن املم ــع املعتــرم بــه ل قلــيم .و لاــر
اقترا يدعو إن إثارة مسألة مت يع الصحراء الغربيـة يف اللجنـة
الرابعة.

 - 6السـيد بــوا  -كــامون (كــوت ديفــوار) :الــس مــا
األمانــة إيضــا مــا إ ا كانــت قــرارات اللجنــة تت ــذ بتوافــق
اآلراء .وقـــال إن الوثيقـــة ال مت ـــع قـــرارا الـــى بتوافـــق اآلراء
حيث إن وفـد بلـد وافـق علـى إعطـاء الةلمـة للشـ ص حمـع
الــذكر بوصــفه املراقــس عــا جبهــة بوليســاريو ولةــا لــيس
بوصفه ل ع عس الصحراء الغربية.
 - 7فمينــة اللجنــة :قالــت إنــه مل يتســا عــا التعليــق علــى
الوثيقــة ال ـ فعــدها الــرئيس .فمــا عــا ا ــا القــرارات بتوافــق
اآلراء فاللجنــة عــا ســجع حافــع بالعمــع انطالقــا مــا توافــق
اآلراء إال فهنـا حبةــم كوهنـا هيةــة فرعيــة تابعـة للجمعيــة العامــة
فهـع حمةومــة بالنلــام الــداجلع للجمعيـة العامــة الــذي يقضــع
بإجراء تصويت يف حالة عدم التوصع إن توافق يف اآلراء.

 - 8الــرئيس :قــال إن الوثيقــة ــري الرييــة فوجــزت بدقــة
مناقشة مستفيضة .وففادت بأن اللجنة تلتزم بقرارات اجلمعيـة
العامة الصادرة يف هذا الصدد وفن احملفع املناسس لتغيريها هـو
اللجنة الرابعة .وفوضحت ،إضافة إن لك ،فن بعـ فعضـاء
 - 4ومضــت قائلــة إنــه فيمــا يتصــع ملســات االســتما اللجنــة ال يعتــجون جبهــة بوليســاريو ل ـ ال لشــعس الصــحراء
املفتوحة ال تعقدها اللجنة يتم ع الفـار الرئيسـع بـن ل لـع الغربية .وفضام فن اللجنة قررت فال تد تلك املسألة تعطـع
األقـاليم ــري املتمتعــة بـا ةم الــذام ومقــدمع االلتماســات يف عملها فك ر ما لك.
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 - 9السيد دوبريي (فنتيغوا وبربودا) :قال إنه كـان يأمـع الوفود من راة يف الدبلوماسية الدوليـة علـى فرفـع املسـتويات
فن جيري تعميم الوثيقة ري الرييـة قبـع اجللسـة حبيـث يتسـ وينبغع عا فن تبا ر عملها ا يليق ما جدية واحترام.
لوفد بلد ا ا موقيف بشأهنا .وفضام فنـه مل يـتم يف اعتقـاد  - 13ال سيد ريفريا (كوبـا) :قـال إن كوبـا ت،يـد بيـان كـع
التوصع إن توافق يف اآلراء جالل اجللسة املغلقة.
ما وفدي إكوادور و يلع.
 - 10الســـيد ســـيفييا بورجـــا (إكـــوادور) :قـــال إن ل لـــع
كــوت ديفــوار وفنتيغــوا وبربــودا فعربــا عــا اراء ال ت،يــدها
األ لبيـــة العلمـــى يف اللجنـــة .وفضـــام فن مـــا حـــق هـــذيا
الوفــديا فن يبــديا ظفلاامــا علــى قــرار مت ــذ بتوافــق اآلراء
ولةا الوثيقة اعتمدت بتوافق اآلراء .وهع عـالوة علـى لـك
تبن بوضو فنه كانت هنـاك اراء متباينـة .وفردم قـائال إهنـا
مل تعمم ما قبع بالنلر إن عدم إمةانية ترمجتها يف حينها.
 - 11السيدة ما واير ( رينادا) :قالـت يف معـرت تأييـدها
لضرورة العمع انطالقا ما توافـق اآلراء إهنـا ـأهنا ـأن ل ـع
فنتيغوا وبربودا قد تةون فجطـأت الفهـم حيـث إهنـا اعتقـدت
فن الوثيقة ستعمم قبـع اجللسـة املفتوحـة .وفقـرت بـأن الوثيقـة
تفيــد بوجــود اراء متباينــة ولةنــها اجتتمــت بياهنــا قائلــة إن
اللجنـــة وافقــــت علـــى االســــتما إن املراقـــس عــــا جبهــــة
بوليســاريو بوصــفه ل ــع الصــحراء الغربيــة لــا يعـ ضــمنا فنــه
كان هناك توافق يف اآلراء .وفضافت فن الـرئيس يـح للوفـود
بإبداء تعليقات ولةنه مرر الوثيقـة ـري الرييـة دون فن يسـأل
الوفود عما إ ا كانت موافقة على الوثيقة برمتها فم ال.

 - 14السيد إرميـدا كاسـتيو (نيةـارا وا) :قـال إن الوثيقـة
نتــاس ســاعات عديــدة مــا العمــع وإهنــا نوقشــت يف اجللســة
املغلقــة ال ـ عقــدت يف الصــبا وســاداا الصــراحة والشــفافية
ووســعت اجلميــع .وفضــام فن الوفــود كلــها فلتــيح عــا وقــت
كام ل عراب عـا ارائهـا وفن الغالبيـة العلمـى فعربـت عـا
تأييــدها لقــرارات اجلمعيــة العامــة .ومضــى قــائال إن الوثيقــة
تفيــد ،حســبما اتفــق عليــه ،بأنــه كانــت هنــاك اراء متباينــة.
وفضام فنه بالنلر إن عدد بنود جدول األعمال ال مل يبـت
فيها بعد ،جيدر املضع قدما .وفعرب عا تأييد وفد بلد التـام
لبيان كع ما وفدي إكوادور و يلع.
 - 15السيد حامـد (اجلمهوريـة العربيـة السـورية) :قـال إن
اللجنة كرست جلستن عذ املسألة ولقـد تناولتـها باستفاضـة
وتوجـــت يف لـــك الشـــفافية .وفضـــام فن مشـــاركن عـــدة
فعربــوا عــا اراء متباينــة إال فنــه مل تبــد فيــة اعتراضــات علــى
الوثيقة .وفردم قائال إنه بالنلر إن ضـيق الوقـت املتـا كـان
ما الضروري فن متضع اللجنة قدما وتبا ـر عملـها بنـاء علـى
توافق اآلراء.

 - 12الســـيد كوســـينيو ( ـــيلع) :قـــال إن الوفـــود قاابـــة
كانت حاضرة عنـد اعتمـاد الوثيقـة ـري الرييـة .وفضـام فن
الوثيقة تفيد بوضـو بأنـه كانـت هنـاك اراء متباينـة واتفقـت
اللجنــة علــى وجــوب فن يتقــدم كــع مــا لديــه رفي معــارت
بــاقترا تلــيف إال فهنــا مل تتلــق في اقتراحــات .وفردم قــائال
إن الوفــود املعارضــة فعربــت عــا ارائهــا ولةنــها ــاركت يف
 - 17السيد حبيـس (إندونيسـيا) :قـال إن وفـد بلـد يقـدر
اعتمــاد الوثيقــة بتوافــق اآلراء .وقــال إنــه توجــد ،فيمــا يبــدو،
للجنــة صــجها علــى معاجلــة مســألة بالغــة ا ساســية والتعقيــد
مشةلة تواصع فيما بن الوفود بع ور ا داجلها .وفضـام فن
والتشابك وإنه يول االعتبار ملا قلدم ما إسـهامات ومـا الـر

 - 16الســيد فرانســـيبيا فرنانــديز (دولـــة بوليفيــا املتعـــددة
القوميات) :فعرب عـا تأييـد لبيـان كـع مـا وفـود إكـوادور
واجلمهورية العربية السورية و يلع وكوبـا ونيةـارا وا وقـال
إن املسـألة نوقشـت يف ـع الشـفافية وفن الوثيقـة ـري الرييـة
وافية وما أهنا فن تسمح للجنة باملضع يف عملها.
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مــا اقتراحــات .ويقــدر الــرئيس ملــا يتحلــى بــه مــا مصــداقية
ونزاهة ويدرك فن قراري اجلمعيـة العامـة  37/34و 19/35
يشــريان إن كيــان بعينــه بوصــفه ل ــع انقلــيم املتنــا عليــه.
وفضام فن وفد بلد  ،ر بة منه يف انسهام علـى وـو بنـاء يف
عمــع اللجنــة ،قــام بتجميــع كــع مــا قــدم مــا إســهامات ومــا
ار ما اقتراحات جالل اجللسة املغلقة األون ليستضعء هبـا
الرئيس يف وثيقته ري الريية حبيث يتجسد فيها فةـر اللجنـة.
ومضى قائال إنه ملا كان الغرت ما الوثيقة هو ظقيق الوحـدة
مل ترد فية إ ـارة إن ف لبيـة فو فقليـة .لـك فن مـا يهـم بشـدة
هــو فن تعمــع اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بإهنــاء االســتعمار يف ــع
توافق اآلراء.
 - 18ومضى قائال إن مت يع الصحراء الغربيـة سـيلع مسـألة
جالفيــة يف كــع مـا اللجنــة اخلاصــة واللجنــة الرابعــة .واجتــتم
بيانه قائال إن وفد بلد يتطلع إن الرئيس ليقود اللجنة صـوب
توافق يف اآلراء.
االستماع إىل ممثلي اإلقليم غري املتمتع باحلكم الذايت
 - 19الرئيس :قال إنه مع كامع احترامـه مل تلـيف املواقـيف
املبينة يف الوثيقة ،ما واجبه فن ضع يف العمع .وما مث ،دعـا
ل ــع انقلــيم ــري املتمتــع بــا ةم الــذام إن اابــة اللجنــة.
وفضام فنه متا يا مع املمارسـة املتبعـة يف اللجنـة ،سينسـحس
املم ع بعد اندالء ببيانه.
 - 20السيد خبـاري (املراقـس عـا جبهـة بوليسـاريو) :قـال
إن جملــس األمـــا فنشــأ يف عـــام  1991بع ــة األمـــم املتحـــدة
لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة لتــنلم اســتفتاء بشــأن تقريــر
املصــري ،األمــر الــذي دفب املغــرب منــذ لــك التــاري علــى
عرقلتــه .وفضــام فن االحــتالل االســتعماري املغــر يشــةع
جر ـــة وجـــس القـــانون الـــدول ويهـــدد الســـالم واألمـــا
انقليمين .وفردم قائال إنه على الر م مـا اجلهـود املسـتمرة
ال ـ يبــذعا املم ــع اخلــال لممــن العــام واملبعــو الش صــع
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لممن العام واملبعـو اخلـال لالظـاد األفريقـع إن الصـحراء
الغربية مل يُحر في تقدم .وفهاب باللجنة فن تعمع هبمة علـى
إ هنــاء االســتعمار متامــا وفقــا لقــرارات اجلمعيــة العامــة وهــع
القرارات ال تتقيد هبا ،وح ها مـرة فجـرع علـى تنلـيم دورة
است نائية بشأن الصحراء الغربية وإيفـاد بع ـة ائـرة إن انقلـيم
دون إبطاء.
 - 21ومضــى قــائال إن اللجنــة ال جيــو عــا التعامــع إال مــع
ل لــع األقــاليم التابعــة فو األقــاليم الــ تــديرها دولــة فجــرع
املعتــرم هبــم .وجبهــة بوليســاريو هــع املم ــع الوحيــد لشــعس
الصـــحراء الغربيـــة وجـــس قـــرار اجلمعيـــة العامـــة .37/34
واملغرب ليس دولة قائمة باندارة .إنه دولـة اسـتعمارية تعمـع
على فرت ـرواها بطريقـة تـنم عـا نزعـة تصـادمية متزايـدة
جتلــت يف مــا فتــا مراقــس املغــرب مــ،جرا مــا ســلوك معيــس
جالل اجللسة السابقة .وفضام فنـه منـذ الضـم ـري املشـرو
حــول املســتوانون املغاربــة الشــعس الصــحراوي إن فقليــة يف
فرضه .وفردم قـائال إن مجيـع األعمـال السياسـية فو انداريـة
فو االنت ابية املغربية يف لك انقليم فعمال ـري قانونيـة و ـري
مشروعة وينبغع فال ت،ثر يف اللجنة الـ جيـس فال تستر ـد يف
عملــها إال بقــرارات اجلمعيـــة العامــة وفتـــوع حمةمــة العـــدل
الدوليـــة الصـــادرة يف هـــذا الصـــدد ورفي املستشـــار القـــانو
لممـــم املتحـــدة ي الصـــلة ( .)S/2002/161وقـــال إن اللجنـــة
فلنشــةت مــا فجــع القضــاء علــى االســتعمار ولــيس لشــرعنته
وجيـــس عليهـــا فال تســـمح للمغـــرب بـــأن جيرهـــا إن مغـــامرة
استعمارية زية.
 - 22واستطرد قائال إن املغرب فهان األمن العـام صـيا
واــرد مــو فع بع ــة االســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة املــدنين.
وعلــى الـــر م مـــا فن جملــس األمـــا ـــدد يف قـــرار 2285
( )2016علــــى ا اجــــة امللحــــة إن فن تعــــود البع ــــة ألداء
و ائفهـــا كاملــــة وعلـــى فليــــة عقــــد جولـــة جامســــة مــــا

16-10266

A/AC.109/2016/SR.5

املفاوضـــات مل يســـمح املغـــرب للمـــو فن املـــدنين بـــالعودة يف معلمها ما مستعمرات سابقة فال تسمح بتشتيت انتباههـا
ومل يستأنيف املفاوضات .وقال إن كع ما يسـعى إليـه املغـرب عا مقصدها.
هــو كســس الوقــت وال ينبغــع فن ينتلــر جملــس األمــا ح ـ  - 25الــرئيسّ :كــر الوفــود بأنــه ،وفقــا للقواعــد املتبعــة يف
 30حزيران/يونيـــه ليُبلــ األمـــن العـــام بـــذلك .وفضـــام فن اللجنــــة ،لــــا ي،جــــذ ،جــــالل جلســــة األســــةلة واألجوبــــة،
جبهـــة بوليســـاريو تنا ـــد األـــس جمـــددا فن امـــع الشـــعس إال ا يقوله فعضاء اللجنة فقـ ..وقـال إنـه ال جيـو للمـراقبن
الصحراوي والشعس املغر واملنطقة مـا االنـزال إن دوامـة إثارة فية نقاط نلام وينبغع فن يُبـدوا احترامـا للجنـة .وفردم
املواجهــة .و ــةر يف هــذا الصــدد الــدول األعضــاء يف جملــس قـــائال إن املشـــاهد الــ تةـــررت يف جلســـات ســـابقة للجنـــة
األمــا ،ومنــها بوجــه جــال فنغــوال وفورو ــواي ومجهوريــة مشاهد مستهجنة يف العرم الدبلوماسـع ولقـد كانـت فرصـة
فزنويــال البوليفاريــة وروســيا ونيو يلنــدا ،الـ مل تــدجر وســعا اابة اللجنة متاحة لمارام كافة.
لةفالة هنوت األس س،ولياته.
 - 26الســيد ســيفييا بورجــا (إكــوادور) :قــال إنــه اســتمع
 - 23وقــال إن بع ــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء باهتمام بال إن بيان ل ع عس الصحراء الغربية الـذي قوبـع
الغربيــة مت ــع بالنســبة جلبهــة بوليســاريو رمــزا اللتــزام اأتمــع لمســيف مــا وفــد معــن باجللبــة والصــيا  .وفردم قــائال إن
الـدول بإهنــاء االسـتعمار ســلميا يف اجـر إقلــيم يف ففريقيـا ــري لــك الســلوك يُعــد جروجــا حمزنــا عمــا عهــدنا علــى امتــداد
متمتــع بــا ةم الــذام .وعــودة مو فيهــا ليســت ايــة يف حــد ســنوات جلــت مــا دبلوماســية راقيــة يُلتــزم فيهــا بأجالقيــات
ااـــا .فـــال بـــد مـــا إحيـــاء املفاوضـــات املبا ـــرة بـــن جبهـــة املهنة .وفضام قـائال إنـه سـلوك مناسـس مللـاهرة يف الشـار
بوليســاريو واملغــرب وال بــد مــا التركيــز يف تلــك املفاوضــات وليس ألروقـة األمـم املتحـدة املـوقرة .وقـال إن االحتـرام فيمـا
علــى تنلــيم اســتفتاء نزيــه وحــر فــذلك هــو ا ــع الــد قرااع بن األمم هو فساس التعايش.
الوحيد ألي مشةلة تتعلق بإهناء استعمار.
 - 27وتطر إن ما دعيت إليه اللجنة ما إيفاد بع ـة ائـرة
 - 24وفضام فن عبه مـا ال حمرومـا مـا حقـه يف تقريـر إن انقليم فأ ار إن فن اجلمعية العامة كانـت قـد فوفـدت يف
املصــري نتيجــة لتصــرفات املغــرب العدوانيــة .وقــال إن جبهــة عــام  1972بع ــة ائــرة إن اجــر مســتعمرتن برتغــاليتن يف
بوليساريو عملت جنبا إن جنـس مـع األمـم املتحـدة واالظـاد ففريقيــا لــا :ينيــا  -بيســاو والــرفس األجضــر وكللــت البع ــة
األفريقــع مــا فجــع إجيــاد ســبيع د قرااــع وســلمع ومشــرم بنجــا بــاهر .وقــال إنــه علــى الــر م مــا اجــتالم الوضــع،
نهنـــاء حالـــة اجلمـــود ـــا خيـــدم مصـــلحة الشـــعبن واملنطقـــة حيث إن املغرب ليس دولة قائمة باندارة ،قد اسُا فن تـول
بأسـرها .وفكــد فن اجلبهـة علــى التزامهــا برسيتـها للســالم الـ اللجنة االعتبار عاتن السابقتن وفن تنلر زيد مـا اجلديـة يف
تراا يف املقام األول مهود األمـم املتحـدة .ومضـى قـائال إنـه الدعوة ال وجهتها إليها جبهة بوليساريو جمددا.
إ اء هنــس املــوارد الطبيعيــة الصــحراوية واخلطــر الــذي يهــدد
 - 28والــس إن املراقــس فن يتنــاول زيــد مــا التفصــيع
الســالم واألمــا انقليمــين فــإن تســوية الــزنا ضــرورة تــزداد
املرحلة ال بلغتها عملية تنليم االستفتاء.
إ احا .واجتتم بيانه قائال إنه يتوجس على اللجنة ال تتـأليف
 - 29السيد فرسيا فيفـاس (مجهوريـة فزنويـال البوليفاريـة):
ةر املراقس على البيان الذي فدن به بوصفه املم ع الشـرعع
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بع ـة االسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة .ومـا الواضـح فنـه يبتغـع
ما لك عرقلة جهود األمـم املتحـدة الراميـة إن إجيـاد تسـوية
سلمية لا ينال ما مصداقية املنلمة ويطيع الللم الذي يـر
الشعس الصحراوي املسامل ظت واأته.

الوحيــد لشــعس الصــحراء الغربيــة وجــس قــراري اجلمعيــة
العامة  37/34و  19/35ودعا اللجنة إن ا ا قـرار عاجـع
بشــأن إهنــاء اســتعمار الصــحراء الغربيــة الــذي تــأجر اــويال.
وفعرب عا فملـه يف فن تت ـذ فاـرام الـزنا األجـرع موقفـا
تصا يا فسوة م ع الشعس الصـحراوي .وكـرر تأكيـد دعـم  - 33الســيد فرانســـيبيا فرنانــديز (دولـــة بوليفيــا املتعـــددة
حةومة بلد ألنشطة األمن العام ومبعوثـه الش صـع ولعمـع القوميــــات) :قــــال إنــــه بــــالنلر إن فن ــــفافية املعــــامالت
بع ــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة ال ـ فكــد الدبلوماسية تُعد ضرورة فساسية فإنه يعرب عـا امتنانـه ملم ـع
وجوب عوداا على وجه السرعة إن فداء و ائفها كاملة.
ــعس الصــحراء الغربيــة ملالحلاتــه الرصــينة .و ــةر الــرئيس
 - 30وقال إن السباب الذي يعنا يف هذ القاعـة يف فثنـاء علـى قـرار االسـتما إن املم ـع وقــال إنـه ي،يـد الـرفي القائــع
إدالء املم ع لبيانه ال حمع له يف هذ اللجنة .إنه م ـال م،سـيف بوجوب فن تواصع اللجنة التصرم على هذا النحو.
على مواجهة ا قيقة بالسباب.
 - 34الســيد ريفــيريا (كوبــا) :قــال إنــه مــا دواعــع ســرور

 - 31السيد خبـاري (املراقـس عـا جبهـة بوليسـاريو) :قـال وفــد بلــد فن اللجنــة متةنــت فجــريا مــا إهــا مهمتــها علــى
إن اســتفتاء تقريــر املصــري هــو حجــر الزاويــة يف قــراري جملــس الر م ما حساسية املوضو .
األما  )1990( 658و  .)1991( 690ولقد قبع املغـرب،
رفعت اجللسة الساعة .12:40
فيما يبدو ،تقرير املصـري اـدو يف لـك حسـا النيـة وفلعـدت
قائمة باملصوتن ظت إ ـرام املم ـع الش صـع لممـن العـام
انــذاك ،جــيمس بيةــر الـــذي ال ةــا ااامــه بأنــه منـــاه
للمغرب .بيد فنه يف عـام  ،2004قـام املغـرب بـإبالأل األمـن
العام بأنه لا يتعاون يف في استفتاء بشأن االستقالل ر ـم فنـه
كان قد و افـق علـى االسـتفتاء املنصـول عليـه يف جطـة األمـم
املتحـــدة للتســـوية .ومـــا مث فإصـــرار ل ـــع املغـــرب يف اآلونـــة
األجـــرية علـــى فن األمـــم املتحـــدة ففشـــلت االســـتفتاء هـــراء
وافتراء.
 - 32ومضـــــى قـــــائال إن جملـــــس األمـــــا اـــــاول إحيـــــاء
املفاوضات بن اريف الـزنا  .فـال بـد مـا إجيـاد سـبيع يسـمح
لشـــعس الصـــحراء الغربيـــة مارســـة حقـــه يف تقريـــر املصـــري.
وفضام فن املغـرب فعلـا سـيادته علـى انقلـيم ورفـ النلـر
يف إجــــراء اســــتفتاء وفوقــــيف املفاوضــــات املبا ــــرة يف عــــام
 .2012ويف ا ار/مارس د املسمار األجري يف الـنعش بطـرد
6/6

16-10266

