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االستماع إىل ممثلي األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
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ومونتســتات ،وبيــتكت  ،وســان هي نــة ،وجــزر إــركج وكــايكول ،وجــزر دــرجن التابعــة
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ــراكات ماليــدة مــع هيمــات األمــم املتحــدة املتخصصـــة يف
افتتحت اجللسة الساعة .10:20
جمــاالت إغــت املنــا  ،والناقــة املتجــددة ،والتنميــة املســتدامة.
إقرار جدول األعمال
إ العامل ـر مبنعنـف بـالأل األمهيـة ،ولـيج يف وسـع إـوكي و
 - 1أُقرّ جدول األعمال.
حتمــل أ يقيــد مركزهــا السياســي قــدر ا علـ إمســا صــو ا
مسألة إوكي و ( A/AC.109/2015/3و  )A/AC.109/2015/L.15بصــدد إلـــك املســـائل .وإ مســأل ا عمليـــة إســـا االســـتعمار
 - 2الــرئيج :وجــه االنتبــا إىل ورقــة العمــل ال ـ أعــد ا والتنميــة ليســتا مســألت متــواكيت ا ولكنــهما مســألة واحــدة
األمانــة العامــة بشــأ مســألة إــوكي و ( ،)A/AC.109/2015/3بالنسبة لتوكي و.
وإىل مشـــــــــرو قـــــــــرار بشـــــــــأ مســـــــــألة إـــــــــوكي و  - 6وانتقــل إىل التنــورات املهمــة ال ـ حــدث منــذ عــام
 2014دقال إ طلب إوكي و االنضمام كعضو منتسـب إىل
(.)A/AC.109/2015/L.15
منتد جزر احمليط ااادئ قد قُبل يف آ /أ سـنج مـن العـام
االستماع إىل ممثلي األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
ا ــا  ،بعــد أ كان ـ إشــارك كمراقــب علــ مــد عــدة
 - 3الرئيج :قـال إنـه سـيجر  ،ودقـا للممارسـة املعتـادة ســنوات يف االجتمــا الســنو الــذ يعقــد قــادة املنتــد .
املتبعــة يف اللجنــة ،دعــوة ممثلــي األقــاليم ــت املتمتعــة بــا كم وجا قبول عضوية اإلقليم إقرارا مبـا يبذلـه مـن مسـا صـو
الذايت إىل الـتكلم أمـام اللجنـة ،وأسـم سـيغادرو اجللسـة بعـد ا كــم الــذايت وإســهاماإه يف اايمــات اإلقليميــة ،ومــن أبركهــا
االنتها من اإلدال ببيانا م.
االضـــن مبنصـــب رئـــيج جلنـــة مصـــائد األمســـاك التابعـــة
 - 4الســـيد بتيـــج (أولـــو  -أو  -إـــوكي و) ،الـــرئيج للمنتـــد  ،واستضـــادة االجتمـــا الـــوكار الســـنو الـــذ
الالخــر للقلــيم :بعــد إرإيــل ص ـ ة مــن صــلوات إــوكي و عقدإه إلك اللجنة ،واعتُمـد ديـه إرإيـب إـوكي و بشـأ إدارة
إشــجيعا جلميــع ا اضــرين علـ الوقــوي معــا واملضــي قــدما ،مصـــائد أمســـاك التونـــة الصـــالرا الزعـــانف يف جنـــو احملـــيط
قـــال إ ـــعب إـــوكي و ،بوصـــاله مـــن البـــولينيزي الـــذين ااــادئ .و ــارك إــوكي و يف املــؤ ر الــدو الثالــث بشــأ
يتشــاركو يف ثقادــة وإقاليــد مماثلــة مــع الشــعو األ ــر يف الـدول اجلزريـة الصـغتة الناميــة ،الـذ ُصـ لـدعم مننقــة
مننقة جنو احمليط ااادئ ،يعتزم مواصلة إنوير ع قاإه مـع احمليط ااادئ بصدد عدد من املسائل املهمة ،منها إغت املنـا ،
جتانـــه .وأضـــاي أنـــه يف نابـــه أمــام جملـــج الالونـــو العـــام واملــــوارد البحريــــة ومــــوارد احملينــــات ،وضــــبط الكــــوار
خبصوص اإلص حات املنلوبة للمؤسسات ا تار إعـبتا نابعـا واملخـــاطر ،وإدارة امليـــا والنالايـــات .ود لـ ـ إـــوكي و يف
مــن التقاليــد دحــوا أ ’’الريــاس ســتغت اااههــا ــدا’’ .إ إرإيبــات عمليــة مــع بلــدا أ ــر  ،منــها ائــت ي دول اجلــزر
حتديث إوكي و وإعزيزها من ـ ل إقـدا اخلـدمات بشـكل املرجانية بشـأ إغـت املنـا  .وأعلنـ إـوكي و أيضـا التزامهـا
جيد لردع مستو املعيشة يستلزم التكيف مع الـتغت يف الـزمن بـــاجرا ات العمـــل املعجـــل للـــدول اجلزريـــة الصـــغتة الناميـــة
(مسار ساموا) ودعمها التام لتلك اإلجرا ات.
مع التمسك مببادئ ’’النريقة التوكي وية’’.
 - 5وأعقــب كلــك بــالقول إ مثولــه أمــام اللجنــة مــددو
أيضــا بالر بــة يف أ يعــود إىل إــوكي و برةيــة جديــدة عــن
املستقبل ،صوصا يف ضو األمهية ال إوليهـا اللجنـة ملسـائل
من قبيل أمهيـة إغـت املنـا يف عمليـة إسـا االسـتعمار ومعاملـة
األقـــاليم علــ أســـال كـــل حالـــة علــ حـــدة .ومـــا برحــ
إــوكي و إؤيــد إي ـ نظــر ــاص لألقــاليم لــد اال ــرا يف
2

 - 7وأردي قـــــائ إ ااـــــدي مـــــن نـــــة إـــــوكي و
االســـتراإيجة الوطنيـــة  ،2015-2010الـ ـ د لـ ـ حاليـــا
السنة األ تة من دترة إناليذها ،هو بنـا جمتمـع صـحي يتـوادر
ديه إكادؤ الالرص أمام اجلميع .وإتو إوكي و وضـع نـة
أطــــول مــــد للالتــــرة  2030-2015إتــــألف مــــن ثـــ
اســتراإيجيات دتــرة كــل منــها .ــج ســنوات .وســيكو مــن
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أ وضع نـة مؤقتـة للالتـرة  2016/2015ضـما القيـام الصحة العاملية عل برنامض ’’حظر املشروبات الغاكية’’ الـذ
علـ ــو م ئــم مبعاجلــة األنشــنة املتبقيــة مــن اخلنــة الراهنــة ،حظر إداول إلك املشروبات يف اإلقليم منذ عام .2013
وإودت حمالل رئيسي وإرإيبات أساسية دعمـا للخنـط النويلـة  - 9وإــابع قــائ إ املننقــة االقتصــادية اخلالصــة مصــدر
األجل .وجبر أيضا وضع إطار بصدد ردع مسـتو املعيشـة ،رئيســي مــن مصــادر اإليــرادات يف إــوكي و .وقــد ــهدت
وهو حمل التركيز يف الالترة ا الية ،وسيكو من ـأنه معاجلـة الســـنوات األ ــــتة ارإالاعـــا ملحولــــا يف إيـــرادات مصــــائد
مســألة إقــدا اخلــدمات مــن ـ ل حتس ـ ا وكمــة ،ونظــم األمساك ،األمر الـذ ـكل دعمـا للميزانيـة ،ومـع كلـك داسـا
وعمليـــات اإلدارة .دالـــي املاضـــي ،أثـــارت إـــوكي و مســـائل ال ثل إيرادا مضمونا بسبب التباينات يف املنا واألحـوال يف
هياكــل ا وكمــة ،وال اهــة املاليــة ،وحتس ـ البنيــة األساســية احمليط ،وهجرة األنوا ال يتجـه إليهـا الصـيد ،وإزايـد إنـور
ال كمـــة للخـــدمات العامـــة ،واألهـــم مـــن كلـــك ،ا وكمـــة أ ا صيد األمساك .وإسع إـوكي و يف عمليـة التخنـيط إىل
الر يدة يف إلك اجملاالت .ويلتزم كـل مـن حكومـة إـوكي و ،إعظيم الالرص احملققة من املوارد البحرية ،إال أسـا إسـعي أيضـا
واجملــالج القرويــة ،وقنــا اخلدمــة العامــة بالعمــل معــا عل ـ إىل انب اإل راق يف االعتماد عل اإليـرادات املتوقعـة .وبنـا
حتقيــق نتــائض أدضــل يف التعلــيم والصــحة ،مبســاعدة نيوكيلنــدا عليــه ،وادــق جملــج الالونــو العــام يف أوائــل عــام  2015عل ـ
والشركا يف التنمية ،ومنهم اللجنة ووكاالت األمم املتحدة .إعادة استثمار العائدات احملققة من صندوقه االسـتمما ،،وهـو

 - 8ومض ـ قــائ إ األمــم املتحــدة مــا برح ـ إضــنلع صــندوق مشــترك ب ـ األجيــال لصــا مســتقبل إــوكي و ،يف
بالدور الرائد يف اجلهود العاملية املبذولة صو معاجلـة املسـائل كل إضادة إىل رأل مال الصندوق.
املهمــة املتصــلة بــتغت املنــا  ،وارإالــا مســتو ســن البحــر - 10 ،وأ ـــار إىل أ القـــادة الســـابق قـــد أبلغـــوا اللجنـــة
وهي أ نار مثار قلق لـد إـوكي و وأثـرت ديهـا دعـ  .وإ بضــرورة وجــود ــدمات ــحن دعالــة بالســالن يف إــوكي و،
حقيقــة إغــت املنــا لــاهرة للعيــا يف الــتغتات ال ـ إشــهدها ودعوا منـذ دتـرة طويلـة إىل وجـود سـالينة إـودر صـلة منتظمـة
البيمــــة الســــاحلية ،وإصــــاعد درجــــات ا ــــرارة ،و وضــــة وآمنــة وموثــوق اــا بالعــامل اخلــارجي .وســتظهر هــذ الســالينة
الــبحتات ،وإضــرر األمــن الغــذائي .دا ثــار الـ إعرضـ اــا قريبا ،وهي حتمل اسم ماإاليكي وهـو اسـم جمموعـة كواكـب
حيــاة مــواط إــوكي و و يمــة ،ومــع كلــك لــيج بوســعهم ــد الصــيادين يف طــريقهم منــذ ســنوات وإســاعدهم عل ـ
املشـــاركة يف املناقشـــة الدوليـــة الـــدائرة بشـــأسا .لـــذا ،إعمـــل التنبــؤ بالريــاس وأ ــا النقــج .ومــن املؤكــد أ إالضــي إلــك
إــوكي و عــن كثــب مــع برنــامض األمــم املتحــدة اإل ــائي يف الســالينة إىل حتس ـ عمليــة النقــل ،بيــد أ إــوكي و ستواصــل
ســـاموا علــ إد ـ ـ بعثـــة مشـــتركة بـ ـ جملـــج املنظمـــات استن وسائل أ ر من وسائل النقل اجلو اـدي إـودت
اإلقليميـة يف احملـيط ااـادئ واألمـم املتحـدة يف آ /أ ســنج .الالعالية يف إقدا اخلدمات واالستجابة االت النوارئ.
ويشكل التعاو عنصرا مهما للغاية يف نة إوكي و النويلـة
األجـــل ،ويف ضـــما أ إســـتجيب األطـــر اإل ائيـــة املقبلـــة  - 11و ـــتم بيانـــه قـــائ إ إـــوكي و لـــيج لـــديها حاليـــا
لألولويــات واألهــداي واملؤ ــرات احملليــة .ويعمــل الطنــامض بشــكل حمــدد نــة أو جــدول كمـ إلســا االســتعمار .ومــن
اإل ائي دع عن كثب مع إوكي و عل إعزيز مشاريعها الـ اإلنصاي القول إ إقرير املصت ،ر م أنه لـيج أولويـة دوريـة
إعتمــد عل ـ الناقــة املتجــددة بنســبة  100يف املائــة .وع ـ وة دهو هدي سائي قبلته نيوكيلنـدا وأيدإـه دو ممارسـة أ نـو
عل كلك ،ما كال املشـاريع النابعـة مـن اجملتمـع حتقـق ااحـا من الضغو  .ومع كلك ،دا العمل ال كم لبنـا بنيـة أساسـية
كبتا :دقد حصل إوكي و عام  2015علـ إقـدير منظمـة قويـة وكـذلك بنـا هياكـل ونظـم وإجـرا ات ملموسـة دا ــل
املؤسسات القروية والوطنية دعما للحوكمـة الر ـيدة ،عنصـر
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حمور يف إنوير القدرة عل التكيـف وقـدرة الشـعب الذاإيـة
عل التكيف .لقد أحرك إقليم إـوكي و إقـدما عظيمـا صـو
الودــا بنموحــات ــعبه يف حتقيــق مســتقبل مضــمو وأكثــر
إ راقا من ل الدعم السخي والصـادق مـن الدولـة القائمـة
بــاإلدارة .وأعــر عــن إنلعــه أل يتواصــل الــدعم املقــدم مــن
جلنة الـ  24وأسرة األمم املتحدة.
 - 12السيد مينا (ستاليو ) :أعر عن إعـاك ودـد يف
دقد أرواس أولمك القادة الباركين من إوكي و ،مث قال إنـه قـد
عر بالسرور بسما وجود ع قة صحية ب الدولـة القائمـة
باإلدارة ،ال إبد قدرة قياديـة ملحولـة ،و ـعب إـوكي و.
إ كلـــك التـــواةم بشـــت ـــت ألعمـــال اللجنـــة .ويف معـــر
م حظـــة التحـــديات الــ إواجـــه إـــوكي و ،صوصـــا ديمـــا
خيت بتغت املنا  ،الذ يهدد بقـا اإلقلـيم كاإـه ،أعـر عـن
أملـــه يف أ إكـــو عضـــوية اإلقلـــيم يف منتـــد جـــزر احملـــيط
ااادئ عضوية مثمرة ،وأ يسـاعد أيضـا التشـارك مـع الـدول
اجلزرية الصغتة النامية األ ر عل دعم ما يبذله اإلقليم مـن
مسا  .وأ اد باقليم أولو  -أو  -إـوكي و و ـعبه ملـا أبـدو
مــن التــزام صــو حتس ـ معيشــة مــواط إــوكي و وضــما
التكادؤ يف الالرص ،يف الوقـ الـذ لـديهم اعتقـاد مثـار إاـام
بأ الريـاس سـتغت اااههـا .وستواصـل اللجنـة دعـم إـوكي و
إىل الوقــ ـ الــــذ يبــــد ديــــه اإلقلــــيم الر بــــة يف ســــلوك
طريق آ ر.
 - 13الســيدة نغــوايت (نيوكيلنــدا) :إكلم ـ باســم الدولــة
القائمــة بــادارة إــوكي و دقالـ إ نيوكيلنــدا مــا كالـ إقــدر
اهتمــام اللجنــة بتــوكي و ،ومــا برحـ ملتزمــة بالتعــاو علـ
ضــما إقــدا معلومــات دقيقــة يف حينــها عــن إــوكي و إىل
اللجنــة ومنظومــة األمــم املتحــدة ككــل .وإواصــل نيوكيلنــدا
العمل عن كثب مع قيادة إـوكي و و ـعبه ،وكلـك باعتبارهـا
دولــة قائمــة بــاإلدارة ،وإــدرك وجــود الكــثت مــن التحــديات
املتواصــلة ال ـ إواجــه اإلقلــيم ،صوصــا موقعــه كواحــد مــن
أكثر اجملتمعات املعزولة جغراديا يف العامل .وأضـاد أنـه شـيا
مع ع قة نيوكيلنـدا الدسـتورية بتـوكي و ،واسـتجابة لـدواعي
القلـــق إكا حجـــم التمويـــل املقـــدم منـــها ،ال إـــزال أولويـــات
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حكومة نيوكيلندا هي ضما أ يتلقي مجيع مـواط إـوكي و
اخلــدمات الضــرورية امل ئمــة ،وحتس ـ حالــة معيشــة أولمــك
الذين يعيشو يف إـوكي و .ويعمـل النردـا معـا علـ وضـع
نــة إرمــي إىل حتسـ املعيشــة اــدي معاجلــة مــا التعــري
عليه مـن مـواطن ضـعف ،إىل جانـب نـة .سـية إسـتهدي
حتس اخلدمات العامة يف إوكي و .وجير العمـل دعـ علـ
قــدم وســاق ،ومل إــرد بعــد املــد ت مــن اجملــالج القرويــة
الث ثة (إوبوليغا) الكاليلـة بتـودت املعلومـات ال كمـة للمناقشـة
ال ـ ســيجريها جملــج الالونــو العــام يف جلســته املقبلــة ـ ل
وك/يوليه.
 - 14وأضــاد قائلــة إ مــن بـ مســارات العمــل الكــثتة
اجلارية حاليا السالينة اجلديدة املصـنعة أل ـرا حمـددة اـدي
دمة إوكي و .وستُقدَم السالينة ،ال إكلالـ  12.5مليـو
دوال نيوكيلنــــد  ،كمنحــــة إىل إــــوكي و يف آ /أ ســــنج
 ،2015وستتو صـيانتها ـركة متخصصـة يف إدارة السـالن
ضمانا لس مة مواط إوكي و وإشغيل السـالينة بأمـا  .و ـة
مسألة أ ر اا أولويتها هي حتسـ طريقـة إـودت التعلـيم إىل
أطالال إوكي و من ل عمليـة مـدارة بشـكل مشـترك .ويف
أعقـــا اســـتعرا جـــر يف ا ونـــة األ ـــتة الـــة التعلـــيم
وألهــر أ ــة حاجــة عاجلــة الذــاك مــا يلــزم مــن إجــرا ات،
إقدم نيوكيلندا دعما إقنيا يف املدارل وإدارة التعلـيم بـاإلقليم،
والتزمـ بتقــدا مبلــأل إضــايف قــدرة مليــو دوالر نيوكيلنــد
سنويا عل مـدار دتـرة .ـج سـنوات .والتـزم إقلـيم إـوكي و
بــالتواك مــع كلــك بزيــادة تصصــات التعلــيم مبيزانيتــه مبــرور
الزمن .ويستهدي أيضا التعـاو اجلـار مـع إـوكي و إعظـيم
اإليـــرادات احملققـــة مـــن واردات اإلقلـــيم الذاإيـــة ،صوصـــا
مصــائد األمســاك  -أكــط مصــادر الــد ل يف إــوكي و -ال ـ
حققـ ـ مبلـــأل  10.75م يـ ـ دوالر نيوكيلنـــد يف الالتـــرة
 .2015/2014وبنــا عل ـ طلــب إــوكي و ،واصــل حــاكم
إــوكي و إدارة م ـوارد مصــائد األمســاك يف املننقــة االقتصــادية
اخلالصــة التابعــة للقلــيم ،بالتعــاو مــع اإلقلــيم ومبســاعدة مــن
وكارة الصناعات األساسية النيوكيلندية.
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 - 15وحسب ما جا يف م حظات حاكم اإلقلـيم بالبيـا و
الذ ألقا أمام اللجنة عام  ،2014إتركز اجلهود عل إـودت و  A/AC.109/2015/12و  A/AC.109/2015/14و )A/AC.109/2015/L.8
اخلدمات األساسية أمام إوكي و قبل النظر يف أ إجرا آ ـر  -18الـــرئيج :اســـترع االنتبـــا إىل وقـــات العمـــل الـ ـ
مــن إجــرا ات إقريــر املصــت .وال يوجــد ددــع حثيــث صــو
أعد ا األمانـة العامـة بشـأ معلومـات عـن إلـك األقـاليم ـت
إغــيت الوضــع القــائم .وال إــزال نيوكيلنــدا ،أكــط جهــة ما ــة املتمتعـــــــة بـــــــا كم الـــــــذايت ،والـــــ ـ إـــــــرد يف الوثـــــــائق
ثنائيــة لتــوكي و ،ملتزمــة بتحقيــق التنميــة النويلــة األجــل يف  A/AC.109/2015/1و 4إىل  12و.14
اإلقلــيم ،وستخص ـ عل ـ األقــل مبلــأل  20.6مليــو دوالر
نيوكيلند لصـا جمـاالت النقـل والتعلـيم ودعـم امليزانيـة عـن االستماع إىل ممثلي األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
 - 19الرئيج :قـال إنـه سـيجر  ،ودقـا للممارسـة املعتـادة
الالترة .2015/2014
املتبعــة يف اللجنــة ،دعــوة ممثلــي األقــاليم ــت املتمتعــة بــا كم
مشروع القرار  :A/AC.109/2015/L.15مسألة توكيالو
الذايت إىل التكلم أمـام اللجنـة ،وسـوي يغـادرو اجللسـة بعـد
 - 16السيد أيسي (بـابوا ينيـا اجلديـدة) :عـر مشـرو االنتها من اإلدال ببيانا م.
القرار باسم بلد وديجي وقال إنه يف ح أ جانبا كبتا مـن
قرار العام السابق ال يزال مهما ،دا الن يعكـج التنـورات  - 20الســيد هويــل (جــزر إــركج وكــايكول) :قــال إ
منــذ عــام  .2014ويتمثــل أهــم هــذ التنــورات يف مشــاركة مثولــه أمــام اللجنــة مؤ ــر علـ إصــميم اإلقلــيم علـ اســتنالاد
إوكي و يف الشؤو اإلقليميـة والدوليـة ،وهـو مـا يشـكل لبنـة مجيع القنوات املؤدية إىل ا صـول علـ إقريـر املصـت .ور ـم
مهمــة مــن لبنــات صــرس طموحاإــه املقبلــة .وقــد ا ـ إقلــيم أ اجلــزر إضــم عــددا مــن املنتجعــات الالــا رة و ثــل وجهــة
إــوكي و ،يف حــد إــارخيي مل يســبق لــه مثيــل ،يف استضــادة سياحية رئيسية ،دا إاريخ إلك اجلزر الذ ـهد ضـمها إىل
ورئاســة اجتمــا جلنــة مصــائد األمســاك التابعــة ملنتــد جــزر بلــدا أ ــر عل ـ يــد القــو االســتعمارية ،حســب مــد
احملــيط ااــادئ واالجتمــا الــوكار لوكالــة مصــائد األمســاك إذبـــذ أســـعار املـــوارد النبيعيـــة ،يعـ ـ أ الدولـــة القائمـــة
التابعـــة للمنتـــد  .إضـــادة إىل كلـــك ،مثـــل إقلـــيم أولـــو-أو -باإلدارة ال إزال إعتطها جمرد سلعة عقاريـة .ولقـد أاـز القـادة
إـــوكي و ،بوصـــاله رئـــيج وكالـــة مصـــائد األمســـاك التابعـــة احملليـــو الكـــثت ،خبـــط م يف ا كـــم الـ ـ إرجـــع إىل أوائـــل
للمنتد  ،إلك املنظمة يف املؤ ر الـدو الثالـث املعـ بالـدول السبعينيات دحسب ،وكلـك ر ـم ضـ لة مـا لـديهم مـن ـطة
اجلزرية الصغتة الناميـة ،الـذ اعتمـد الوثيقـة اخلتاميـة ،وهـي ومـــا واجههـــو مـــن عقبـــات .إ ر بتـــهم يف انـــب أ نـ ـا
إجـــرا ات العمـــل املعجـــل للـــدول اجلزريـــة الصـــغتة (مســـار املاضي إتجلي يف إنالاق مبالأل كبتة عل التعليم يف الالترة بـ
عـامي  2003و ،2007بيــد أ ميزانيـة املــن الدراسـية ،الـ
ساموا).
إُنتقد عل أسا إبديد لألموال ،قد ُالض عام .2010
 - 17اعتمد مشروع القرار .A/AC.109/2015/L.15
 - 21ومض قائ إ هنـاك عـددا مـن املسـائل الـ ددعـ
مسائل ساموا ا ألمريكيـة ،وأنغـي  ،وبرمـودا ،وجـزر دـرجن مواطنيـــه إىل التســـاةل عـــن ا ريـــة ومـــد التقـــدم احملـــرك يف
الطينانيـــــة ،وجـــــزر كا ـــــا  ،و ـــــوام ،ومونتســـــتات ،جُزُرهم ،ال هي أحد األقـاليم التابعـة للمملكـة املتحـدة ديمـا
وبيـــــتكت  ،وسانـــــــــ هي نـــــــــــــــة ،وجـــــزر إــــــركج ورا البحار .وهم ت راض عن ما إقـوم بـه الدولـة القائمـة
وكــــايكول ،وجــــزر دــــرجن التابعــــة للواليــــات املتحــــدة بـــاإلدارة ،الـــ إضــــنلع باملســــؤولية عــــن األمــــن الــــدا لي
( A/AC.109/2015/1و  A/AC.109/2015/4و  A/AC.109/2015/5واخلارجي ،مـن جهـود صـو ا ـد مـن االرإالـا الظـاهر يف
و  A/AC.109/2015/6و  A/AC.109/2015/7و  A/AC.109/2015/8اجلر ـــة ،أو ســـداد إكلالـــة إســـليم اجملـــرم  .ولقـــد إصـــالية
A/AC.109/2015/9
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مشررررررروع القرررررررار  :A/AC.109/2015/L.8مسررررررائا سرررررراموا
األمريكية ،وأنغيال ،وبرمودا ،وجزر فرجن الربيطانيرة ،وجرزر
كاميررا  ،وغرروام ،ومونتسررريات ،وبيررتكري  ،وسررانت يالنررة،
وجررزر تررركس وكررايكور ،وجررزر فرررجن التابعررة للواليررات
املتحدة

مصري  TCIيف جزر إركج وكايكول ،ر ـم مواصـلة دعـم
املصاري الكائنة يف اململكة املتحدة ال أنشـم مـن عائـدات
االستعباد .ور م االحتالـال يف ا ونـة األ ـتة بـذكر مـرور
 800عام عل صدور امليثـاق األعظـم ( ،)Magna Cartaحُـرم
مواطنو جزر إركج وكـايكول مـن ا صـول علـ عـدد مـن
دوائــد ا قيقيــة .دقــد حـــاول وكرا ا كومــة حتقيــق إاـــاك  - 24اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2015/L.8
وســط البتوقراطيــة ال ـ اســتهدد حتقيــق الشــالادية ،ولكــن
ا كم املواك أدض إىل كعزعة االستقرار السياسي وكاد مـن  - 25الــــرئيج :قــــال إ عــــدة ودــــود أكــــدت ،ــ ـ ل
املشاورات ت الرمسية بشـأ البنـد قيـد النظـر ،ا اجـة إىل أ
صعوبة ولائف القادة احمللي ب مطر.
إعود اللجنـة إىل اإبـا املمارسـة املتعلقـة مبعاجلـة مسـائل مجيـع
 - 22وأردي قائ إ الودورات احملققة والنمـو االقتصـاد األقاليم ت املتمتعـة بـا كم الـذايت يف قـرارت منالصـلة قائمـة
النا ــــم عــــن إــــدابت التقشــــف ســــيمكنا جــــزر إــــركج بذا ا .وأضـاي أ القـرار املتخـذ عـام  1991اـدي إبسـيط
وكايكول من سداد دينها قبـل األجـل احملـدد ،ومـن مث إعالـا وإر يد أعمال اللجنة ،وإقليل حجم الوثائق كا القصد منـه
اململكــة املتحــدة مــن مســؤولية إقــدا الضــما بصــدد قــر
حســنا وأدضــ إىل الشــكل اجلــامع الــراهن .بيــد أنــه ــ ل
قدر  260مليو دوالر .وإواصـل جـزر إـركج وكـايكول ا لقة الدراسـية اإلقليميـة ملننقـة البحـر الكـاري الـ عُقـدت
عملية التنويع والتعزيز بأقص ما يف وسعها ،ولكن ـة حاجـة عــام  2015يف مانــا وا ،نيكــارا وا ،ســاق الودــود مــطرات
إىل إحــدا إغــيت يف نظــام ا كــم .ويعتمــد الكــثتو عل ـ قويــة إشــت إىل أ هــذا الشــكل لــرم األقــاليم قيــد النظــر مــن
اللجنة آمل أ إكو
قة وأ إسـاعد باذـاك قـرار ـاص درصـة معاملتــها كحــاالت متميــزة وعاجلــة مــن حــاالت إســا
اــدي حتديــد مــا كــن وصــاله بأنــه اــاوكات أو إــرا مــن االستعمار ،وجعل من الصـعب حصـواا علـ القـدر األقصـ
الدولة القائمة باإلدارة ،والقيام ،عن طريق إيالاد ودد للزيـارة ،من االهتمـام الضـرور لتحريـك عمليـة كـل منـها إىل األمـام
مبراقبة ا الة الراهنة ال ـر اـا النشـا السياسـي مبـا يتمشـ عل أسال كل حالة عل حدة .وبنا عليـه ،اقتـرس أ إعـا
مـــع واليـــة اللجنـــة .وبوســـع اللجنـــة أيضـــا أ إوصـــي بـــأ اللجنة ،بد ا من الدورة ا ادية والسـبع عـام  ،2016حالـة
يارات أ ر للقليم ،من قبيل االرإبا ا ر.
كل إقليم يف قرار تص له يكو من أنه إي أقص قـدر
مــن االهتمــام إىل املســائل قيــد النظــر ،علـ أســال كــل حالــة
 - 23وا تتم بيانه قائ إ اململكـة املتحـدة بوسـعها دـر
أوامر يف اجمللج املع بأقاليم مننقة البحر الكـاري التابعـة اـا علـ حــدة ،ومبــا يتمشـ مــع قــرارات اجلمعيــة العامــة املتعلقــة
ال ـ ال إنالــذ اإلص ـ حات املقترحــة .وإســا ل عمــا إكا كــا مبراقبة الوثائق وا د منها.
كلك يعـ أ إلـك األقـاليم أقـل م لـة أو منحردـة أو قاومـ
 - 26و ل إىل أ اللجنة اخلاصة إر ب يف قبـول اقتـراس
النوايــا ا ســنة .وقــال إ الشــعب الــذ ينتمــي إليــه ــعب الــرئيج بوقــف العمــل بالشــكل اجلمــاعي ومعاجلــة حالــة كــل
مســامل ،وســوي يســتخدم هـــذا الشــعب أ وســيلة متاحـــة إقليم من األقاليم ت املتمتعـة بـا كم الـذايت يف قـرار تصـ
لبلــوه هــدي إقريــر املصــت و تــع اجلميــع بالر ــا والعدالــة .له ،وكلك بد ا من الدورة ا ادية والسبع عام .2016
ويــؤمن كلــك الشــعب بتــودت ا قــوق للجميــع ودقــا للقــانو
وميثاق األمم املتحدة ومـا يتصـل بـذلك مـن قـرارات اجلمعيـة  - 27وقد تقرر ذلك.
العامـة .لقــد حــا الوقـ الذـاك مــا يلــزم مــن إجــرا ات ،أل
التأ ت يننو عل تاطر.
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مسألة إيالاد البعثات الزائرة (يتبع) ()A/AC.109/2015/L.5
مشروع القرار

A/AC.109/2015/L.5

االقتصـــاد واالجتمـــاعي .ومـــن مث يعتـــزم االحتـــاد الروســـي
االمتنا عن التصوي عل مشرو القرار.

 - 28الــرئيج :أ ــار إىل أ اللجنــة وادقــ  ،يف جلســتها  - 33اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2015/L.10
الثانية ال عقدت يف  15حزيرا /يونيه  ،2015علـ إرجـا مشررروع القررررار  :A/AC.109/2015/L.11األنشررطة االقتصرررادية
اذــــاك إجــــرا بشــــأ مشــــرو القــــرار  A/AC.109/2015/L.5وغري ا من األنشطة الرريت تؤثررر علر مصراش ورعوب األقراليم
اـــدي إإاحـــة الوقـ ـ الكـــايف الـ ـ كم ال تتـــام املشـــاورات .غري املتمتعة باحلكم الذايت
وقــد أدض ـ إلــك املشــاورات إىل إعــداد الــن املتالــق عليــه  - 34اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2015/L.11
بتوادق ا را واملعرو عل اللجنة.
مسألة الصحرا الغربية ()A/AC.109/2015/2
 - 29اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2015/L.5
 - 35الرئيج :استرع االنتبا إىل ورقة العمل الـ أعـد ا
إناليذ إع من االسـتق ل للبلـدا والشـعو املسـتعمرة األمانــــــــة العامــــــــة عــــــــن مســــــــألة الصــــــــحرا الغربيــــــــة
(.)A/AC.109/2015/2
()A/AC.109/2015/L.9
 - 30الــرئيج :أ ــار إىل إ مشــرو القــرار ينلــب مــن  - 36السيد بوا  -كامو (كوت ديالـوار) :قـال إ مجيـع
األم العـام كيـادة املـوارد املتاحـة أمـام إصـري اللجنـة يـث األطراي عليها أ إسع إىل التوصل إىل حـل سياسـي عـادل
إغني األنشنة املكلالة اا .وحيث إنه يالهم أ األمانـة العامـة ودائم ومقبول لـد النـرد بشـأ مسـألة الصـحرا الغربيـة،
طلب املزيد من الوقـ كـي إعـد إقـديرا للتكلالـة النااـة عـن ودقـــا للقـــرارات الصـــادرة بشـــأسا ،وكـــذلك أهـــداي األمـــم
كلك ،اقترس أ إرجئ اللجنة النظـر يف البنـد إىل يـوم اجلمعـة ،املتحدة األوسـع نناقـا .وأعـر يف هـذا الصـدد عـن إرحيـب
ودــد بــالتزام النــرد بالــد ول يف مرحلــة مــن املالاوضــات
 26حزيرا /يونيه .2015
املكثالة بقدر أكط و سـن نيـة ودو ـرو مسـبقة ،حسـب
 - 31وقد تقرر ذلك.
مــا ورد يف قــرار اجلمعيــة العامــة  .101/69ويرحــب ودــد
إناليــذ الوكــاالت املتخصصــة واملؤسســات الدوليــة املرإبنــة أيضــا باذــاك قــرار جملــج األمــن  ،)2015( 2218ويواصــل
حث النرد عل املضي قدما يف عملية التالـاو  ،حيـث إ
بــاألمم املتحــدة إع ـ مــن االســتق ل للبلــدا والشــعو
الوضع الراهن ت مقبول أو ماليد أل من النـرد  .وأعـر
املستعمرة ()A/AC.109/2015/L.10
يف هذا السياق عن إرحيب ودد بـاجلهود الـ يبـذاا املغـر
مشرررررروع القررررررار  A/AC.109/2015/L.10تنفيرررررذ الوكررررراالت
إلجيــاد حــل ســائي ملســألة الصــحرا املغربيــة ،ويؤيــد اقتــراس
املتخصصة واملؤسسات الدولية املرتبطة باألمم املتحردة إعرال
املغر من مننقة الصحرا حكما كاإيـا موسـعا دا ـل إطـار
منح االستقالل للبلدا والشعوب املستعمرة
س مة املغر اإلقليمية ووحدإه الوطنيـة .وأضـاي أ جهـود
 - 32الســـيد بوبـــوي (االحتـــاد الروســـي) :إكلـــم إعلـــي الوساطة املشكورة ال يقوم اا األم العام وممثلته الشخصـية
للموقــف قبــل التصــوي دقــال إ ودــد يواصــل دعــم إعمــال لـــد الصـــحرا املغربيـــة دليـــل علــ الـــدور الرئيســـي الـــذ
حقــوق األقــاليم ــت املتمتعــة بــا كم الــذايت يف إقري ـر املصــت إضنلع به األمم املتحدة يف املسائل املتصلة بالس م واألمن.
واالســـتق ل إعمـــاال دعـــاال .بيـــد أ النظـــر يف إلـــك املســـألة
 - 37الســــيد إيرميــــدا كاســــتيو (نيكــــارا وا) :قــــال إ
صــردة يف إطــار اجمللــج االقتصــاد واالجتمــاعي
السياســية ال ف
الصحرا الغربية ما برحـ حتـ االحـت ل منـذ دتـرة طويلـة،
يصـــري اهتمـــام اجمللـــج عـــن مهامـــه الرئيســـية يف اجملـــال
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ر ــم الــدعوات املتكــررة مــن اجملتمــع الــدو املنالبــة باعمــال
حقهــا ــت القابــل للتصــري يف إقريــر املصــت واالســتق ل.
ويعكــج إعــي رئــيج موكامبيــق الســابق ،يــواكيم إشيســانو،
مبعوثــا خصــيا مــن االحتــاد األدريقــي لــد الصــحرا الغربيــة
األمهية العظيمة ال إوليهـا الـدول األدريقيـة للمسـألة .ويـتع
عل املغر والصحرا الغربيـة التوصـل إىل اإالـاق سـائي يتـي
للصــحرا الغربيــة ممارســة إقريــر املصــت ودقــا إلعــ مــن
االستق ل للبلدا والشعو املستعمرة.
 - 38الســـــيد رامتيـــــج كـــــارنيو (مجهوريـــــة د ويـــ ـ
البوليالارية) :قـال إ ودـد يعتـط أ املسـألة قيـد النظـر عمليـة
إسا ل ستعمار مل إُنجز بعد .ويؤيـد ودـد بقـوة حتقيـق إقريـر
املصــت واالســتق ل للصــحرا الغربيــة ،ال ـ مــا بــرس ــعبها
يســع بشــجاعة إىل ممارســة هــذين ا قـ منــذ عــام .1963
وينبغي استمناي عملية التالـاو الـ إؤيـدها األمـم املتحـدة،
بغيــة إجــرا اســتالتا علـ ا كــم الــذايت ،ودقــا خلنــة التســوية
الــــ وضــــع عــــام  1991وقــــرار جملــــج األمــــن 690
( .)1991وســوي يتســك كلــك إكا إوقــف املغــر  ،الســلنة
احملتلة ،عن إأجيل العمليـة وأبـد إرادة سياسـية أكـط صـو
التوصل إىل حل سياسي عادل ودائم ومقبـول لـد النـرد ،
ين عل من عب الصحرا الغربية حـق إقريـر املصـت .إ
املغـــر يســـع إىل إطالـــة أمـــد احت لـــه للقلـــيم مـــن ــ ل
أساليب مـن قبيـل إغـيت التركيبـة السـكانية يف اإلقلـيم .ويقـوم
املغــر أيضــا بتــأ ت عمــل املبعــو الشخصــي لألم ـ العــام
واملمثلــة اخلاصــة لألمـ العــام لــد الصــحرا الغربيــة ،وكلــك
مبنعهما من الزيارة لالترة بلغ إسعة أ هر .وقـد أعـر كـ
األمم املتحدة واالحتـاد األدريقـي إأييـدمها السـتق ل الصـحرا
الغربية ،ال هي املستعمرة األ تة املتبقية يف أدريقيا.

املوقود يف مراكز االحتجاك عل الرعاية الصحية .ور ـم أ
بعثة األمم املتحدة ل ستالتا يف الصحرا الغربيـة أيـدت إناليـذ
برامض إستهدي معاجلة مسـائل األسـر املشـردة واملشـتتة ،دـا
مــن املؤســف أ جملــج األمــن ،بســبب ضــغو مــن أعضــا
دائم بعينـهم ،مل يأ ـذ بتوصـية األمـ العـام بتوسـيع ننـاق
والية البعثة كي إتضمن عنصرا عن حقـوق اإلنسـا  .وينبغـي
للمجتمــع الــدو إشــجيع احتــرام حقــوق اإلنســا والقــانو
الــدو اإلنســا ،يف الصــحرا الغربيــة ويف تيمــات ال جــم
باجلزائر .وحث اللجنة اخلاصـة علـ أ ضـي قـدما يف إناليـذ
نة العمل للعقد الدو الثالث للقضا علـ االسـتعمار وأ
إوصــي بايالــاد البعثــات الزائــرة إىل اإلقلــيم كــي حتــدد مــد
التقدم احملرك يف املالاوضات.
 - 40وطالـــب بوقـــف مـــن امتيـــاكات اســـتغ ل املـــوارد
النبيعيــة يف املننقــة االقتصــادية اخلالصــة بالصــحرا الغربيــة.
وع وة عل كلـك ،ينبغـي أ إتوقـف الـدول عـن القيـام بـأ
نشا اقتصـاد يف اإلقلـيم يضـر مبصـا سـكانه ،ودقـا لقـرار
اجلمعية العامة ( 2621د.)1970( )25-

 - 41وا تتم بيانـه قـائ إ رينـة النريـق املعـدة لتسـوية
مسألة الصحرا الغربية واردة يف نة التسوية .وينبغي إجرا
االستالتا املتالق عليه يف أسر وق ممكن بغيـة كـ ـعب
اجلمهورية الد قراطية العربية الصحراوية مـن ممارسـة حقـه يف
إقرير املصت .وأعر عن قلـق ودـد إكا حماولـة البحـث عـن
حلــول بديلــة إتــو إقامــة حكــم كايت اضــع لل ــراي يف
لــل الســيادة املغربيــة .وســيكو مــن ــأنه هــذا ا ــل اإلبقــا
دعليــا علـ الوضــع االســتعمار الــراهن .إ االســتق ل لــيج
حمل إالاو  ،إك إنه حق ت قابـل للتصـري .وككـر أ ودـد
يؤيد القـرار الـذ اذـذ رةسـا دول االحتـاد األدريقـي الـذ
 - 39وأضـــاي أ إقـــارير األمـ ـ العـــام و ـ ـ منظمـــات يـــدعو األمـــم املتحـــدة إىل أ حتـــدد إارخيـــا يـــتم ديـــه إجـــرا
حقوق اإلنسا إشت إىل حـدو انتـهاكات قـوق اإلنسـا االسـتالتا علـ إقريـر املصــت يف الصـحرا الغربيــة ،وأ الودــد
لث اللجنة اخلاصة املعنية باسا االستعمار علـ أ إسـتجيب
يف تيمــات ال جــم القــادم مــن الصــحرا الغربيــة تل ـ
االحتجــــاك التعســــالي ،واإلدــــرا يف اســــتعمال القــــوة ضــــد اذا القرار .وقال إ حكومتـه قـد اعتردـ رمسيـا باجلمهوريـة
املتظــــاهرين ،ولــــروي التكــــدل واألحــــوال املعيشــــية ــــت العربيــة الد قراطيــة الصــحراوية منــذ عــام  1983وستواصــل
الصــحية ،وســو التغذيــة ،وضـ لة أو انعــدام إمكانيــة حصــول
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دعــم مــا إبذلــه األمــم املتحــدة مــن جهــود إرمــي إىل إيســت ما إبذلـه األمـم املتحـدة مـن جهـود صـو التوصـل إىل كلـك
ا ــل ،الــذ سيســاعد عل ـ إح ـ ل الس ـ م عل ـ الصــعيدين
التوصل إىل اإالاق ب املغر وجبهة البوليساريو.
 - 42السـيد ليـو ونســاليج (كوبـا) :أعــر عـن إأييــد اإلقليمي والدو .
ودد ق الصحرا الغربية يف إقرير املصت ،ودقا مليثـاق األمـم  - 44الســيد مينــا (ســتاليو ) :قــال إ مســألة الصــحرا
املتحــدة ،وقــرارات األمــم املتحــدة يف هــذا الصــدد ،والقــانو الغربية هي املسألة الوحيدة ال إتعلق باقليم ال يتمتـع بـا كم
الدو  .واسترع االنتبا إىل البيا الصادر عن جملـج السـ م الــذايت يف أدريقيــا ،وواحــدة مــن أصــعب املســائل ال ـ إواجــه
واألمن التـابع ل حتـاد األدريقـي يف آكار/مـارل  2015بشـأ إلك القارة .وأعر عن إرحيب ودـد بعـزم املغـر و ـعب
ا الــة يف الصـــحرا الغربيـــة ،الــذ أ ـــار إىل أ إجيـــاد حـــل الصحرا الغربية علـ إسـوية املسـألة مـن ـ ل املالاوضـات.
للـ ا ســوي يســتلزم التزامــا دوليــا أكــط وإعاونــا وثيقــا ب ـ وأضاي أ حكومته ستواصل دعم ما يبذله االحتـاد األدريقـي
االحتاد األدريقي واألمم املتحدة .وأعر عن أمل ودـد يف أ من جهود إسـتهدي ددـع النـرد إىل التالـاو علـ إسـوية
يـــتم إناليـــذ قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة وجملـــج األمـــن يف هـــذا دائمة ومقبولة لـديهما .وينبغـي جمللـج األمـن أ جيـدد التزامـه
الصــدد .وككــر أ كوبــا ،مثلــها يف كلــك مثــل بــاقي الــدول باجياد حل للمسألة وأ يتخذ كمـام املبـادرة بقـدر أكـط سـعيا
األعضـــا يف مجاعـــة دول أمريكـــا ال إينيـــة ومننقـــة البحـــر إىل إجياد حـل دائـم .وككـر أ عمليـة التالـاو الراهنـة إرقـ
الكاري  ،إـدعم اجلهـود الراميـة إىل التوصـل إىل حـل سياسـي إىل إوقعات حكومتـه .وينبغـي أ يتسـك للجنـة اخلاصـة دعـم
ع ادل ودائـم ومقبـول لـد النـرد  ،يـن علـ مـن ـعب مجيع املقترحات الراميـة إىل التوصـل إىل حـل دائـم للمشـكلة.
الصحرا الغربية ا ق يف إقرير املصت .وقـد دعمـ حكومتـه وأعر عن إأييد حكومته ملـا اذـذ كـل مـن منظمـة الوحـدة
أيضــا إنميــة اإلقلــيم بتــودت التعلــيم والتــدريب يف كوبــا لصــا األدريقيـــة الســـابقة ،واالحتـــاد األدريقـــي وجملـــج األمـــن مـــن
ممــات مــن طلبــة الصــحرا الغربيــة ،اســتجابة لقــرارت األمــم قرارات يف هذا الصدد.
املتحـــدة الـ ـ إـــدعو الـــدول إىل إقـــدا إســـهي ت دراســـية  - 45السيد دورنل (إكوادور) :قـال إ االسـتعمار يشـكل
وإدريبية إىل سكا اإلقاليم ت املتمتعة با كم الذايت.
انتهاكا للعدالة والقانو الدو  .ومن املثت للحبـا أ كلـك
األمر الذ عالا عليه الزمن ،ويشكل انتهاكا قـوق اإلنسـا
ويعــوق إعزيــز الس ـ م والتعــاو  ،ال يــزال يــتع معاجلتــه يف
القر ا اد والعشرين .وينبغي أ يتي العقد الدو الثالـث
للقضـــا علــ االســـتعمار الالرصـــة إلســـا كلـــك االســـتعمار.
وإضنلع الـدول القائمـة بـاإلدارة بـدور جـوهر  ،وينبغـي أ
إتعــاو إعاونــا إامــا يف إلــك العمليــة ،صوصــا باالنتظــام يف
إحالة املعلومات املتصلة بأحوال األقـاليم ـت املتمتعـة بـا كم
الــذايت ال ـ إضــنلع باملســؤولية عنــها ،ودقــا للمــادة  73مــن
ميثاق األمم املتحدة والقرار ( 1514د.)15-

 - 43الســيد أرانســيبيا دتنانــديج (دولــة بولياليــا املتعــددة
القوميات) قال إ الصرا يف الصـحرا الغربيـة يتصـل مبسـألة
إســـا االســـتعمار حســـب دحـــو القـــرار ( 1514د)15-
( .)1960ويف حــ أ اجلــوالت األ ــتة مــن املالاوضـــات
واملناقشــات ــت الرمسيــة مل إســالر عــن نتــائض ملموســة ،كــرر
النردا إأكيد التزامهما مبواصلة املالاوضات .لـذا أعـر عـن
أمل ودـد يف التوصـل قريبـا إىل حـل يتوادـق مـع ميثـاق األمـم
املتحدة وإع من االستق ل للبلدا والشعو املسـتعمرة.
كمــا أعــر عــن إرحيــب ودــد بتجديــد نقنــة إركيــز عمــل
املبعو الشخصـي لألمـ العـام لـد الصـحرا الغربيـة ،الـ  - 46ومض قائ إ عب الصـحرا الغربيـة هـو النـري
إيسر إجرا املالاوضات بصدد التوصل إىل حل سياسي عـادل الوحيد الذ من حقـه أ يقـرر طرائـق حتقيـق إقريـر مصـت ،
ودائم ومقبول لد النرد يـن علـ إقريـر املصـت لشـعب يف إطـار حــدود القــانو الــدو  .لــذا أعــر عــن إأييــد ودــد
الصحرا الغربية .وا تتم بيانـه قـائ إ ودـد سيواصـل دعـم
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التام للجهود املبذولة يف سـياق عمليـة التالـاو الراهنـة سـعيا ب ـ طائــل جــرا العقبــات ال ـ يضــعها املغــر  ،بــدعم مــن
إىل التوصل إىل حل عادل ودائم يكـو مـن ـأنه إعـادة حـق درنسا.
عب الصحرا الغربية ت القابل للتصـري يف إقريـر املصـت - 48 .وإابع بيانه قائ إ ا الة الراهنـة إضـر بسـمعة األمـم
وأعر أيضـا عـن إأييـد ودـد للعمـل الـذ يقـوم بـه يف هـذا املتحـــدة وإتســـبب يف قيـــام املنظمـــة بتخصـــي مـــوارد مجـــة
الصــدد املبعــو الشخصــي لألمــ العــام ،واملمثلــة اخلاصــة ملواصــلة إشــغيل بعثــة األمــم املتحــدة ل ســتالتا يف الصــحرا
لألمــ العـــام وبعثـــة األمـــم املتحـــدة ل ســـتالتا يف الصـــحرا الغربية .و كِّن إلك ا الة أيضا السلنة احملتلة من قمع سـكا
الغربية .وككر أ من الواض أ مسألة الصحرا الغربيـة هـي الصحرا الغربيـة بوحشـية ،واسـتغ ل مـوارد اإلقلـيم النبيعيـة
مسألة من مسائل إسا االستعمار .ويف ضو اخلـ ي املسـتمر بسرعة ،صوصا األمساك والالوسالات .وقـام املغـر  ،إضـادة
يف إطار هذا ال ا  ،يتع أ يواصـل مجيـع األطـراي السـعي إىل كلــك ،بتعقيــد جهــود إســا االســتعمار بــدعوة ــركات
صــو التوصــل إىل اإالــاق يكــو مــن ــأنه يمــة اجملــال أمــام أجنبيــة إىل البحـــث عـــن الـــنالط قبالـــة ســـواحل اإلقلـــيم .وإ
وضع آليات إرمي إىل رصد حالة حقوق اإلنسا يف اإلقليم .االستغ ل ت الشرعي للمـوارد النبيعيـة يف الصـحرا الغربيـة

 - 47السيد خبار (املراقب عـن جبهـة البوليسـاريو) :قـال
إ املغــر قــام بغــزو مســتعمرة الصــحرا الغربيــة اإلســبانية
السابقة عام  1975اـدي ضـمها إىل أراضـيه .وإ اسـتمرار
وجود مستعمرة يف أدريقيا هو إهانـة للقـارة الـ كـا نضـااا
صو ا ريـة هـو السـبب األساسـي يف صـدور قـرار اجلمعيـة
العامة ( 1514د .)15-لقـد قامـ جبهـة البوليسـاريو دومـا
باعادة التأكيد عل الـدور الكـبت الـذ ينبغـي أ إضـنلع بـه
األمــم املتحــدة يف إ ــام عمليــة إســا االســتعمار ال ـ إوقال ـ
بشكل وحشي بسبب الغزو الذ نه املغر عل الصـحرا
الغربية واحت له اا عسـكريا بعـد كلـك .لقـد ردت الصـحرا
الغربية عل كلك بالنضال من أجل حقهـا يف البقـا  ،وهـو مـا
ينبغي أ يالعلـه أ ـعب لـه كرامتـه عنـد إعرضـه للغـزو مـن
قوة أجنبية .وقد اإالق عام  1991كل من جبهـة البوليسـاريو
واملغــر  ،طــريف ال ـ ا  ،عل ـ إجــرا اســتالتا يف العــام التــا
يتـــي أمـــام ـــعب الصـــحرا الغربيـــة درصـــة اال تيـــار بـ ـ
االستق ل أو االنضمام إىل املغر  .بيـد أ املغـر مل يسـم
باجرا االستالتا  .وع وة عل كلك ،إـزعم إلـك الدولـة ا
أ الصحرا الغربية هي جز دعلي من أراضيها وإردض قبـول
إجــرا اســتالتا ينــرس االســتق ل كأحــد اخليــارات .إ هــذا
املوقـــف املتعنــ  ،الـــذ يتنـــاقض مـــع القـــانو الـــدو  ،هـــو
الســـبب يف عـــدم إحـــراك إقـــدم يف عمليـــة إســـا االســـتعمار.
وما برح اجلهود ال يبذاا املبعو الشخصي لألمـ العـام
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املســتمر منــذ  40عامــا يهــدد رمــا البلــد مــن مــوارد يف
املســــتقبل املنظــــور .وقــــد أ ــــار األمــ ـ العــــام يف إقريــــر
 S/2014/258إىل أ مــــا إبذلــــه األمــــم املتحــــدة مــــن جهــــود
سيستمر إىل حـد بعيـد ريثمـا يتحـدد املركـز النـهائي للقلـيم.
وأ ار التقرير أيضا إىل أنـه يف حالـة عـدم إحـراك إقـدم لـول
نيســا /أبريل  ،2015ســيح وق ـ إ ــراك أعضــا جملــج
األمــن يف إجــرا اســتعرا ســائي لعمليــة الســ م ،والنلــب
إليهم إجياد وسائل بديلـة إتـي التحـرك إىل األمـام .ولألسـف،
مل يتضمن آ ر إقرير من األم العام استعراضـا سائيـا لعمليـة
الســ م أو طلبــا إىل جملــج األمــن إلجرائــه ،ر ــم أ ردــض
املغــر الســماس للمبعــو الشخصــي لألم ـ العــام بــد ول
الصحرا الغربية عل مد قرابة عام يع عدم إحراك إقدم.

 - 49وأردي قائ إ املغر ير ب يف ضما عـدم حتـرك
عملية الس م إىل األمام .إنـه يتـوهم أ أسـاليب التعنيـل الـ
ارسها ،وأ العام املقبل سيشهد إو أم عـام جديـد كلـك
املنصـــب ،سيالضـــيا إىل نســـيا مســـألة الصـــحرا الغربيـــة
وسيصب الوضع الراهن وضعا دائما .وال إـزال ا الـة راكـدة
ر م ما بذله االحتاد األدريقي وعـدد مـن أعضـا جملـج األمـن
مــن جهــود ــ ل عمليــة اذــاك قــرار جملــج األمــن 2218
( .)2015وقــد اذــذت الــدورة العاديــة اخلامســة والعشــرو
جلمعيـة االحتـاد األدريقـي قــرارا يتجلـ ديـه اإلحبـا األدريقــي
إكا التأ ت ويدعو اجلمعية العامـة إىل أ حتـدد إارخيـا يُجـ َر
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ديه االستالتا عل إقرير املصت .وإ لّ حركة جملـج األمـن ويشــكل اســتمرار االحــت ل علـ أيــد املغــر حتــديا مليثــاق
األمم املتحدة وسلنة اللجنة اخلاصة ومصداقيتها.
نتيجة الدعم الالرنسي الحـت ل الصـحرا الغربيـة مـن املغـر
قد يالضي إىل حالة بالغة اخلنـورة وال كـن الـتحكم ديهـا يف  - 52ومضـ ـ قـــائ إ مـــن املؤســـف عـــدم إسـ ـ كســـر
مننقـــة مهتـــزة أصـ ـ بعـــدم االســـتقرار يف مننقـــة الســـاحل .اجلمـــود يف املالاوضـــات .وقـــد اذـــذ االحتـــاد األدريقـــي عـــدة
وال يتســك احتــوا اإلحبــا الــذ يشــعر بــه الشــعب جــرا مبادرات يف حماولـة لتحريـك العمليـة قـدما .واجتمـع املبعـو
إقـــاعج األمـــم املتحـــدة بوعـــود جودـــا إىل األبـــد .لـــذا مـــن اخلــاص ل حتــاد مــع اجلهــات املعنيــة الدوليــة الرئيســية ،ومنــها
الضــرور أ إثب ـ اللجنــة اخلاصــة أســا ال إــزال إعمــل علـ أمانة األمم املتحدة ،للتعبت عـن ـعور املنظمـة باإلحبـا إكا
حت قيــق ااــدي الــذ أنشــم مــن أجلــه وأســا ملتزمــة اــذا عدم إحراك إقدم و يا املشاركة الدولية .واذذ أيضا جملـج
اادي :وهو القضا عل االستعمار جبميع أ كاله.
الس ـ م واألمــن التــابع ل حتــاد األدريقــي قــرارا بانشــا دريــق

 - 50وا تتم بيانه قائ إ ودد ما برس ينلب مـن اللجنـة
اخلاصة منذ سنوات كيـارة اإلقلـيم .وقـد دعـ أيضـا قـرارات
ـ مــن اجلمعيــة العامــة اللجنــة إىل أ إواصــل رصــد عمليــة
إســا االســتعمار ،ال ـ ســيكو مــن الصــعب عليهــا إجراةهــا
بالعاليــة مــن نيويــورك .وع ـ وة عل ـ كلــك ،إقــرر يف ا لقــة
الدراســية اإلقليميــة ملننقــة البحــر الكــاري  ،ال ـ عقــدت يف
أيار/مايو  2015أ اللجنـة اخلاصـة ينبغـي اـا أ إـنظم عقـد
دورة اصــة عــن الصــحرا الغربيــة .إ عقــد إلــك الــدورة
سيكو عل وجه التأكيـد حمـل إرحيـب مـن الـدول األعضـا
ال إعمـل سـن نيـة وسـتلتزم بتقيـيم عمليـة إسـا االسـتعمار
وستوصي بسبل العمل .إ إقييد أيد جملج األمـن ال ينبغـي
أ لـــول دو قيـــام اللجنـــة اخلاصـــة باذـــاك مـــا يلـــزم مـــن
إجرا ات ،نظرا إىل أ لـديها قواعـد كاإيـة للعمـل .ويـتع أ
ذنو اللجنة اخلنوات الكاليلة بأ إقوم مبا رة برصـد عمليـة
إسا االستعمار ،مبا يف كلك كيارة الصحرا الغربية.
 - 51السيد مينيل (املراقب عن جنـو أدريقيـا) :قـال إ
عدم اعتراي ودد بالصحرا الغربية كا سـيجعله ـريكا يف
إنكار حق عب كلـك اإلقلـيم يف إقريـر املصـت .وإ النضـال
الذ خيوضه هذا الشعب هـو نضـال مـن أجـل إقريـر املصـت،
وهـــو مبـــدأ راســـخ مـــن مبـــادئ إســـا االســـتعمار ،وحقـــوق
اإلنســا  ،واحتــرام القــانو الــدو  ،وأمــن واســتقرار القــارة
األدريقية .لقد اعترد اجلمعيـة العامـة دومـا ـق ـعب آ ـر
مســـتعمرة باقيـــة يف أدريقيـــا يف إقريـــر املصـ ـت واالســـتق ل،
ودع إىل إعمال كلك ا ق ودقا لقرارهـا ( 1514د.)15-
15-10323

اإصال دو مع بالصحرا الغربيـة ،كـي يتـوىل إنشـيط جلنـة
رةســـا الـــدول وا كومـــات املخصوصـــة املعنيـــة بـــال ا يف
الصـــحرا الغربيـــة اـــدي ضـــما التشـــارك يف املســـألة علــ
مســـتو رديـــع ومســـتمر .وطلـــب كلـــك اجمللـــج أيضـــا مـــن
مالوضــية األمـــم املتحـــدة لشـــؤو ال جـــم اذـــاك اخلنـــوات
امل ئمة ال إضمن إجرا رصد مستمر ومستقل وحمايد الـة
حقوق اإلنسا يف اإلقلـيم ،وطلـب إىل جملـج األمـن التوصـية
بــأ يــتم النظــر يف إجــرا مقاطعــة عامليــة ملنتجــات الشــركات
الضـــالعة يف اســـتغ ل املـــوارد النبيعيـــة يف الصـــحرا الغربيـــة
بشكل ت مشرو  .وقد أكدت مجعيـة االحتـاد األدريقـي ،يف
دور ــا العاديــة اخلامســة والعشــرين ،ا اجــة املاســة إىل بــذل
جهود دولية إستهدي إيست التوصل إىل حل لل ا يف وق
مبكر ،وأ ارت إىل دتو حمكمة العدل الدولية الصـادرة عـام
 1975ال دع األمم املتحدة إىل أ حتدد إارخيا جير ديـه
االستالتا عل إقرير املصت .وأكدت اجلمعية من جديد أيضـا
دعمهــا للمبعــو اخلــاص يــواكيم إشيســانو بوصــاله املبعــو
اخلاص ل حتاد األدريقي لد الصحرا الغربية.

 - 53وا تـــتم بيانـــه قـــائ إ ودـــد أعـــاد إأكيـــد دعمـــه
للجهود املبذولة صو التوصل إىل حل سياسي عـادل ودائـم
ومقبــول مــن النــرد ملس ـألة الصــحرا الغربيــة ،يــن عل ـ
ممارسة عب الصحرا الغربيـة قـه ـت القابـل للتصـري يف
إقريــر املصــت .ويؤيــد الودــد أيضــا قيــام اللجنــة اخلاصــة بايالــاد
بعثة لزيارة اإلقليم.
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 - 54السيد بوقدوم (املراقب عن اجلزائـر) :قـال إ الـ ا الدراســية اإلقليميــة ملننقــة البحــر الكــاري بــأ إودــد اللجنــة
يف الصـــــحرا الغربيـــــة واملعارضـــــة الـــ ـ إواجههـــــا جبهـــــة بعثــة لزيــارة الصــحرا الغربيــة ،وأ إعقــد دورة اصــة عــن
البوليساريو ،املمثل الشرعي للشعب ،مسألة مـن مسـائل إسـا اإلقليم .وككر أ ودد سوي يـدرل عـن كثـب اسـتنتاجات
االســتعمار .وإ األمــم املتحــدة يقــع عل ـ كاهلــها مســؤولية وإوصيات اللجنة.
ضـــما إعمـــال حـــق إقريـــر املصـــت .ويـــتع إســـا اســـتعمار  - 56واسـتنرد قـائ إ اللجنــة اخلاصـة يقــع علـي كاهلــها
الصحرا الغربية دورا وب رو  ،ودقـا ملبـادئ ميثـاق األمـم أيضا واجـب رصـد حالـة حقـوق اإلنسـا يف اإلقلـيم .وككـر
املتحدة وإع من االستق ل للبلدا والشعو املسـتعمرة .أ ودد سـيدعم مجيـع بعثـات أو آليـات إقصـي ا قـائق الـ
وأعر عن ـعور ودـد باإلحبـا والقلـق العميـق إكا عـدم إنظمهــا األمــم املتحــدة ،واملنظمــات الدوليــة ،واملنظمــات ــت
إحراك إقدم يف املسـألة .ويف إطـار العقـد الثالـث للقضـا علـ ا كوميـــة ،ووســـائط اإلعـ ـ م .ويف ضـــو الشـــهية املالتوحـــة
االســـتعمار ،ال يالضـــي اجلمـــود ا ـــا ســـو إىل مزيـــد مـــن صو املوارد النبيعية يف الصحرا الغربية ،اـدر اإل ـارة إىل
التحد يات الـ إواجههـا األمـم املتحـدة ديمـا خيـت بسـلنتها الالتــو القانونيــة ال ـ أصــدرها هــانز كوريــل ،وكيــل األم ـ
ومصداقيتها .وقد أعربـ اجلمعيـة العامـة مبكـرا عـام  1961العــام للشــؤو القانونيــة ومالادهــا أ ’’القيــام بأنشــنة أ ــر
عــن اقتناعهــا يف قرارهــا ( 1654د )16-بــأ إــأ ت إنبيــق يف جمــال التنقيــب أو االســتغ ل دو مراعــاة مصــا ــعب
اإلع هو مصدر مستمر من مصـادر الـ ا والشـقاق علـ الصــحرا الغربيــة ور باإــه سيشــكل انتــهاكا ملبــادئ القــانو
الصعيد الدو  ،ويعوق بشكل نت التعـاو الـدو  ،وخيلـق الــدو املننبقــة عل ـ أنشــنة املــوارد املعدنيــة يف األقــاليم ــت
حالــة متزايــدة اخلنــورة يف أجــزا كــثتة مــن العــامل قــد ــدد املتمتعة با كم الذايت’’ (.)S/2002/161
الس م واألمن الدولي  .وإ اجلهود ال إبذاا األمم املتحـدة
إتعنــل بعقبــات ـ دُرض ـ ملنــع إناليــذ نــة التســوية ال ـ  - 57وأردي قائ إ جملـج األمـن قـد كـرر مـرارا إأكيـد
أعدت عام  ،1991ر م أ اخلنة قد اعتمـدها جملـج األمـن التزامه باعمال حق ـعب الصـحرا الغربيـة يف إقريـر املصـت.
باإلمجــا  .لقــد آ األوا منــذ وق ـ طويــل إلإاح ـة الالرصــة وبـــالنظر إىل أ املســـألة هـــي قضـــية مـــن القضـــايا األدريقيـــة
أمام الس م ،و كـن حتقيـق كلـك بسـهولة ـديدة مـن ـ ل اجلذرية ،دمن املهم أيضا أ يؤ ذ يف ا سـبا موقـف القـادة
التعــاو مــع كيانــات األمــم املتحــدة وإجــرا اســتالتا بصــدد األدارقة .دقد أعر االحتاد األدريقي عن دعمـه الراسـخ و ـت
املشرو لشعب الصحرا الغربية يف أ ـارل حقـه يف إقريـر
إقرير املصت.
املصــت ،ووضــع كلــك الــدعم موضــع التنبيــق بتعــي مبعــو
 - 55وأعقب كلـك بـالقول إ الالقـرة  4مـن قـرار اجلمعيـة اص إىل الصحرا الغربية .وع وة عل كلك ،أصـدر جملـج
العامــة ( 1654د )16-طُلــب ديهــا مــن اللجنــة اخلاصــة أ الس ـ م واألمــن التــابع ل حتــاد األدريقــي بيانــا يف آكار/مــارل
إـــدرل إنبيـــق إعـ ـ مـــن االســـتق ل للبلـــدا والشـــعو  2015أعاد ديه إأكيد دعمه ق ـعب الصـحرا الغربيـة يف
املستعمرة ،اـدي إقـدا مقترحـات وإوصـيات بصـدد إحـراك إقريــر املصــت ،وأإبعــه باذــاك قــرار يــدعو ديــه اجلمعيــة العامــة
التقــدم وننــاق إنبيــق اإلعــ  ،وإقــدا إقريــر إىل اجلمعيــة لألمم املتحدة أل حتدد إارخيا جير ديه االستالتا علـ إقريـر
العامـــة يف هـــذا الصـــدد .وأيضـــا كـــرر القـــرار اإل ـــارة إىل املصــت ،وأ إعمــل علــ ايــة الصــحرا الغربيــة باعتبارهــا
األهـــداي واملبـــادئ اجملســـدة يف اإلعـ ـ وأعـــاد إأكيـــدها ،إقليما من األقاليم ت املتمتعة با كم الذايت من أ عمـل قـد
صوصا الالقرة  5منه .وينبغي للجنة اخلاصة أ حتـدد أدضـل يقــو س ـ متها .وحــث القــرار أيضــا جملــج األمــن عل ـ أ
كياليــة كــن اــا إنبيــق واليتــها .ويف هــذا الصــدد ،يــتع أ يضنلع مبسؤوليته بشكل إام وأ يتصد بالعاليـة النتـهاكات
إدرل النلبات ال إقدم اا ممثـل الصـحرا الغربيـة يف ا لقـة
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حقــوق اإلنســا واســتغ ل مــوارد اإلقليمــي النبيعيــة بشــكل
ت مشرو .
 - 58وا تــتم بيانــه دقــال إ ا الــة نــتة ،بيــد أ ودــد
لدية األمل يف أ يسود التعقل وأ إثمر جهود األمم املتحـدة
يف املسـتقبل القريــب .وككــر أ موقـف حكومتــه بصــدد حــق
إقريــر املصــت لــن يــتغت قــط .وإ حكومتــه ،بوصــالها مراقبــا
رمسيا من مراق عملية الس م ،إنلب ببسـاطة مـن اللجنـة أ
إضنلع بواليتها وأ إضمن ممارسة حق إقرير املصت.
 - 59الســـيد القـــادر (املراقـــب عـــن املغـــر ) :قـــال إ
مســـألة الصـــحرا الغربيـــة هـــي مســـألة مـــن مســـائل الســ مة
اإلقليمية والسيادة الوطنية .لقـد أعـاد املغـر إشـكيل أراضـيه
الوطنيــة قنعـــة قنعــة ،صـــوله علــ الســـيادة عـــام ،1956
واستعادة طرداية عام  ،1958وإد عـام  ،1976والصـحرا
عام  .1975وقد أضـيال مسـألة الصـحرا الغربيـة إىل قائمـة
األقاليم ت املتمتعة با كم الذايت عام  1963بعـد حـث مـن
املغر  .ويف كلـك الوقـ  ،دعـ القـرارات الصـادرة يف هـذا
الصدد إىل إجـرا مالاوضـات بـ املغـر وإسـبانياا ومل إكـن
اجلماعــة املعرودــة باســم جبهــة البوليســاريو قــد لهـــرت إىل
الوجود .وا تتُم عملية إسا االسـتعمار عـام  1975بـابرام
اإالاق مدريـد .ور ـم إلـك ا قـائق التارخييـة ،ال يـزال الـ ا
منروحا عل جـدول أعمـال األمـم املتحـدة نتيجـة احملـاوالت
اجلزائريــة اجلاريــة الســاعية إىل إقييــد حــق املغــر ــت القابــل
للتصري يف ا الاظ عل سـ مته اإلقليميـة ووحدإـه الوطنيـة.
إ تننـــات اايمنـــة اجلزائريـــة يف تـــال أدريقيـــا ومصـــا ها
اجلغرادية-السياسية إنتمي إىل ا ر الباردة .وإواصل اجلزائر
أيضا إأجيض ال ا بتقدا موارد هائلة إىل جبهـة البوليسـاريو.
ويتع عل إلك الدولـة أ إتحمـل مسـؤولية موقالهـا ،الـذ
جيعـــل مننقـــة املغـــر ومننقـــة الســـاحل عرضـــة لتهديـــدات
اجلماعات اإلرهابية واإلجرامية.
 - 60وواصل ك مه دقـال إ األمـم املتحـدة إوقالـ  ،منـذ
عام  ،2004عن مناقشة نط التسوية السـابقة ومـا برحـ
إــدعو النــرد إىل التالــاو عل ـ حــل لل ـ ا يكــو دائمــا
15-10323

ومقبـــوال لـــد النـــرد  .وإ اقتـــراس اجلزائـــر عـــام 2001
بتقســيم اإلقلــيم املقــدم إىل املبعــو الشخصــي لألم ـ العــام
وقتمذ ،جيمج بيكـر الثالـث ،قـد ردضـه املغـر علـ الالـور.
ويشــكل كلــك املقتــرس دلــي علــ أ الــدعم املالتــر مــن
ا كومة اجلزائرية ق إقرير املصت هو جمرد كريعـة إسـتعملها
يف حماولــــــة لتقــــــويض حقــــــوق املغــــــر املشــــــروعة .ويف
نيســـا /أبريل  ،2007قـــدم حكومتـــه ’’املبـــادرة املغربيـــة
للتالــاو بشــأ نظــام للحكــم الــذايت ملننقــة الصــحرا ’’ إىل
األم العام .وجا املقترس علـ إثـر مشـاورات وطنيـة تلـ
اجلميـــع ،ومنـــهم ممثلـــو ســـكا الصـــحرا املغربيـــة .وإتمشــ
مبادرة ا كم الذايت مع القانو الـدو ومـع أحـد القواعـد
واملبادئ املتعلقة بتالويض السـلنات .وإقـر املبـادرة أيضـا بـأ
االستق ل لـيج يـارا واقعيـا ،حسـب مـا صـرس بـه املبعـو
الشخصــي الســابق لألم ـ العــام ،الســيد بيتــر دــا والســوم.
واملبادرة حل إوادقي ن السكا احمللـي سـلنات واسـعة يف
اذـــاك القـــرارات يف كـــل مـــن اجملـــال التناليـــذ والتشـــريعي
والقضــائي .وســيجر التالــاو علــ املبــادرة وإقــد ها إىل
السكا املعني للتشـاور قبـل اعتمادهـا .ومنـذ إقـدا املبـادرة
اذذ جملـج األمـن عـدة قـرارات ،كـا آ رهـا القـرار 2218
( ،)2015الذ حدد بوضوس العوامل الـ يـتع أ ـذها يف
االعتبـــار لـــد التالـــاو علــ إســـوية سياســـية للــ ا  ،أ
األمهية العالية للمقترس املغريب ،واجلهود اجلدية والصـادقة الـ
يبذاا املغر منذ عام  ،2006وضرورة أ إقوم املالاوضـات
علـ أســال الواقعيــة والر بــة يف التوصــل إىل حــل إــوادقي إكا
أريد املضي قدما ،والنبيعة اإلقليمية ال يتسم اـا الـ ا ومـا
يترإــب عل ـ كلــك مــن ا اجــة إىل إبــدا الــدولت اجملــاورإ
للتعاو بقدر أوسع مع األمـم املتحـدة ومـع كـل منـهما ،ومـا
كن أ لققه التوصل إىل حـل سياسـي وإوثيـق التعـاو بـ
الدول األعضا يف احتاد املغر العريب مـن إسـهام يف اسـتقرار
وأمن مننقة الساحل .بيد أنه بدال من السعي إىل التوصـل إىل
حــل سياســي عــن طريــق التالــاو اســتنادا إىل إلــك املبــادرة،
إواصل األطراي األ ر حماولة إحيا نة ذلي عنها جملج
األمن منذ دترة طويلة.
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 - 61وأعقب كلـك بـالقول إ اجلزائـر وجبهـة البوليسـاريو
إنــهجا اســتراإيجية إســتهدي اســتغ ل دواعــي القلــق إكا
حقـــوق اإلنســـا كذريعـــة إرمـــي إىل اإلبقـــا علـ ـ الوضـــع
الـــراهن ،الـــذ يالضـــي ببســـاطة إىل إطالـــة أمـــد معانـــاة مـــن
يعيشــو يف تيمــات ال جــم  .بيــد أ اجملتمــع الــدو ردــض
الت عــــب بــــه عــــن طريــــق كلــــك املخنــــط ،وهــــو مقتنــــع
باإلص ـ حات املغربيــة الراميــة إىل إعزيــز الد قراطيــة وضــما
احترام حقوق اإلنسا وا ريات األساسية احترامـا إامـا علـ
كامـــل أراضـــيه .وقـــد إضـــمن قـــرار جملـــج األمـــن 2218
( )2015الترحيب بـاجلهود املغربيـة بصـدد حقـوق اإلنسـا .
واستالادت مننقة الصحرا الغربيـة مـن اإلصـ حات اايكليـة
املتعمقــة ،صوصــا يف جمــاالت التخنــيط ،والتنميــة البشــرية،
وإرسيخ سيادة القانو  ،وا وكمة الر يدة .ويضـمن دسـتور
عــام  2011كيــادة ا ريــات الالرديــة واجلماعيــة .وككــر أ
حكومته صص موارد مالية وبشرية كبتة للبنية األساسـية
واملشـاريع االجتماعيــة-االقتصــادية يف الصــحرا املغربيــة ،الـ
حققـ ا أعلـ املؤ ــرات االجتماعيــة يف البلــد .ويشــارك
سكا الصحرا الغربيـة يف ا يـاة العامـة والسياسـية ،والتنميـة
االقتصــادية واالجتماعيـــة والثقاديـــة إىل جانــب بـــاقي اجملتمـــع
املغريب ،سوا بصورة مبا رة أو مـن ـ ل املمـثل املنتخـب
عل كل من الصعيد احمللـي واإلقليمـي والطملـا .،ومـن ناحيـة
أ ـر  ،ليسـ اجلزائــر يف وضــع يســم اــا بــتلق أحــد مــن
الدول األعضا أ ر دروسـا بصـدد حقـوق اإلنسـا  .دلقـد
اذـــذ الطملـــا األورويب يف ا ونـــة األ ـــتة ،يف نيســـا /أبريل
 ،2015قــرارا بصــد االنتــهاكات ال ـ يشــهدها كلــك البلــد.
وإقــوم اجلزائــر أيضــا رمــا قناعــات مــن ســكاسا كا ــم ،ال
سيما القبائـل وبنـو مـزا  ،مـن حقـوقهم الثقاديـة والسياسـية،
وإتحمل املسؤولية عـن حـاالت ا تالـا ا الي قسـريا الباقيـة
دو إالست منذ عقود من الزما  .إ املنظمات ت ا كوميـة
ال مُنع من د ول اجلزائر لـديها مكاإـب يف املغـر  .دالـي
تيمــات إنــدوي ل جــم  ،كُبت ـ حريــات حقــوق اإلنســا
األساســية مــن قبيــل حريــة التحــرك ،وحريــة التعــبت ،وحريــة
إكــوين اجلمعيــات .واــر أيضــا أعمــال قتــل ــارج ننــاق
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القـــانو  ،وحـــاالت ا تالـــا قســـر  ،واســـتعباد ،و دصـــل
األطالال عن أسرهم وإجبارهم عل االنضـمام إىل اجلـي  .إ
عســكرة املخيمــات انتــهاك صــار للقــانو الــدو  .وع ـ وة
عل ـ كلــك ،ر ــم صــدور قــرارات جملــج األمــن الداعيــة إىل
إسجيل ال جم  ،ال يزال سكا املخيمـات حمـرم مـن هـذا
ا ــق .إ ا اجــة إىل التســجيل أصــبح أكثــر إ احــا ا
أكثر من أ وق مض  ،بالنظر إىل التحقيق الـذ أجـرا يف
ا ونة األ تة املكتب األورويب ملكادحة الغ  ،الذ كشـف
النقـا عــن قيــام اجلزائــر وجبهـة البوليســاريو بتحويــل املعونــة
عن مسارها بشكل منهجي وواسع النناق ،األمـر الـذ وقـع
جزئيــــا نتيجــــة التضــــخيم الزائــــف يف أعــــداد ال جــــم يف
املخيمات .إ التسجيل هو أيضا يف صا أمن املننقة ،حيـث
إالضي أنشنة اإلرهابي إىل إزايـد إمكانيـة التسـلل إىل دا ـل
املخيمات و ديد املننقة وما ورا ها.
 - 62واستنرد قائ إ حكومتـه قـد إشـارك سـن نيـة
مع األمم املتحدة للعمل عل التوصل إىل حل سياسـي واقعـي
وسائي ومقبول من النرد عل أسال من الصـحرا الغربيـة
حكما كاإيا .وإ ا كومة إعار اما احملاوالت ال قـام اـا
يف ا ونــة األ ــتة االحتــاد األدريقــي للتــد ل يف املســألة .لقــد
ذل ـ االحتــاد األدريقــي عــن حيــاد واســتبق بنريقــة منحــاكة
نتيجة املالاوضـات بـأ قبـل يف عضـويته كيانـا ال تلـك صـالة
مــن صــالات الســيادة .وعــ وة علــ كلــك ،جيــر املســال
مبصــداقية االحتــاد األدريقــي بصــدد مســألة الصــحرا املغربيــة،
نظــرا إىل أ موقالــه يتعــار مــع قــرار جملــج األمــن 2218
( ،)2015الذ أ ار ب لـبج إىل ضـرورة التوصـل إىل حـل
من ل عملية التالاو ال إرعاها األمم املتحدة.
 - 63وا تتم بيانه قائ إ املغر قد أثب  ،بتقدا مبـادرة
ا كــم الــذايت ،جديــة ومصــداقية مــا يبذلــه مــن جهــود ،وأنــه
ير ـــب يف إســـا الـــ ا  ،ـــرينة عـــدم املســـال بســـ مته
اإلقليميـــة .إ األطـــراي األ ـــر يقـــع علـــ عاإقهـــا ا
التشارك سن نية يف العملية السياسية.

15-10323

A/AC.109/2015/SR.5

 - 64السيد بوقـدوم (املراقـب عـن اجلزائـر) :قـال إ بلـد
مراقــب رمســي مــن مــراق عمليــة الس ـ م ،حســب مــا أكدإــه
قــرارات جملــج األمــن .وأعــر عــن ردضــه للمــزاعم املــثتة
للدهشة ال أبداها ممثل املغـر بصـدد ا الـة يف بلـد  ،ودعـا
اللجنة اخلاصة إىل كيارة الصحرا الغربية وإندوي بغيـة رسـم
صورة دقيقة عن ا الة.
 - 65الـــرئيج :قـــال إنـــه يؤكـــد ألعضـــا اللجنـــة اخلاصـــة
واألقاليم ت املتمتعة با كم الذايت أ اللجنة سـتبذل كـل مـا
يف وســعها كــي إالــي بالواليــة املوكلــة إليهــا .و ل ـ إىل أ
اللجنة اخلاصـة إر ـب يف ا تتـام نظرهـا يف املسـألة يف الوقـ
الــراهن وإحالــة كــل مــا يتصــل بالبنــد مــن وثــائق إىل اجلمعيــة
العامــة إيســـتا للنظــر يف البنـــد أمــام جلنـــة املســائل السياســـية
اخلاصة وإسا االستعمار (اللجنة الرابعة).
 - 66وقد تقرر ذلك.
رُدع اجللسة الساعة .13:00
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