
  





٢٨٣  
  استعمار زدايي

تحت سلطه استعماري يا ترتيبات قيمومت بودند از  ها پيشتركشور كه مردم آن 100نزديك به 
به عنوان كشورهاي مستقل داراي حق حاكميت به اين  1945زمان تاسيس سازمان ملل در 

ادغام هاي بسيار ديگري از طريق اتحاد سياسي يا  به عالوه سرزمين. اند سازمان جهاني پيوسته
سازمان ملل با . اند در يك كشور مستقل به حق تعيين سرنوشت و خودمختاري دست يافته

ها و معيارهايي براي تسريع دستيابي آنها  هاي وابسته و با تعيين هدف هاي ملت تشويق آرمان
هاي سازمان  هيات. به استقالل نقشي حياتي در اين تحول  تاريخي ايفا كرده است

 ،)1961( غربي ساموآ ،)1968و1956(درتوگولند- بات منتهي به استقاللدربرگزاري انتخا
  . اند نظارت كرده) تي مورشرقي پيشين(مورلسته  ،واخيراتي)1989(ناميبيا

حقوق برابر و حق تعيين «هاي سازمان ملل براي استعمارزدايي، از اصول  تالش
 13و 12، 11فصول منشور و همچنين از سه فصل ويژه در منشور يعني » سرنوشت مردم
سازمان ملل از . اند هاي وابسته اختصاص داده شده گيرند كه به منافع ملت سرچشمه مي

اعالميه اعطاي استقالل به كشورهاي مستعمره ومردم آن كشورها همچنين براساس  1960
زدايي، عمل كرده است كه كشورهاي  مصوب مجمع عمومي، معروف به اعالميه استعمار

سازمان . ن ضرورت به پايان بردن سريع استعمارگري را اعالم كردندعضو به موجب آ
سه گزينه اي را تعيين  ميمجمع عمو 1960دسامبر  15) پانزده( 1541همچنين با قطعنامه 

  . داد هاي فاقد استقالل ارائه مي كرد كه حق كامل تعيين سرنوشت را براي سرزمين
ز بيش از يك ميليون نفر تحت سلطه استعمار با وجود پيشرفت بسيار عليه استعمارگري، هنو

هاي  براي كمك به تحقق حق تعيين سرنوشت در سرزمين   كنند و سازمان ملل به تالش زندگي مي
 www.un.org/Depts/dpi/decolonization.  دهد باقي مانده فاقد استقالل ادامه مي

 
  المللي نظام قيمومت بين

المللي را براي سرپرستي و  سازمان ملل براساس فصل دوازدهم منشور، نظام قيمومت بين
هاي تحت قيمومت به وجود آورد كه بر اساس قراردادهاي انفرادي با  نظارت برسرزمين

  . قرارگرفته بودند آنتحت نظر  كردند، يي كه آنها را اداره ميكشورها
هاي نگهداري شده  سرزمين) الف: (گرفت هاي زير را در بر مي رزميناين نظام س

) ب(تحت قيمومت كه پس از جنگ جهاني اول به وسيله جامعه ملل ايجاد شده بودند؛ 
) ج(جدا شدند؛ و » كشورهاي دشمن«هايي كه در نتيجه جنگ جهاني دوم از  سرزمين
داره آنها تحت اختيار اين نظام هايي كه داوطلبانه به وسيله كشورهاي مسئول ا سرزمين
هدف نظام قيمومت، حمايت از پيشرفت سياسي، اقتصادي، و اجتماعي . شدند   گذاشته

  . آنها به سمت حكومت بر خود و حق تعيين سرنوشت بود پيشرفتها و  اين سرزمين
بر اساس فصل سيزدهم منشور، براي نظارت بر اداره اراضي تحت  شوراي قيمومت

هاي  هاي مسئول اداره آنها اقدام ايجاد شد كه دولت امر ول اطمينان از اينقيمومت و حص
  . هاي منشور انجام دهند كافي براي آماده كردن آنها براي تحقق هدف



  هايي كه اعالميه اعطاي استقالل به كشورها و مردم  سرزمين
  )2007تا(درك تحت استعمار، درباره آنها صدق مي

  نندهنهاد اداره ك            سرزمين
  : آفريقا

   1صحراي غربي
  : آسيا و اقيانوس آرام
  اياالت متحده           ساموآي آمريكا

  اياالت متحده             گوام 
  فرانسه           2كالدونياي جديد

  انگليس           پيت كرن
  نيوزيلند           اليو توكه

  : اقيانوس اطلس، كارائيب و مديترانه
  انگليس           انگوييال
  انگليس             برمودا
  انگليس         انگليساير ويرجين جز

  انگليس           جزاير كيمن
  انگليس         3)مالويناس(جزاير فالكلند 

  انگليس           الطارق لجب
  انگليس           مونتسرات
  انگليس           سنت هلن
  انگليس         ها و كايكوها جزاير ترك

  اياالت متحده         جزاير ويرجين اياالت متحده
  
  
داند  به دبيركل اطالع داد از آن تاريخ به حضور خود در سرزمين صحرا خاتمه داده و ضروري مي 1976فوريه  26اسپانيا . 1

اين موضوع را به ثبت برساند كه اسپانيا از آن زمان با توجه به قطع مشاركت خود در اداره موقت اين سرزمين خود را از هر 
تاييد كرد مساله صحراي غربي مساله مربوط به  1990 ميمجمع عمو. داند مسئوليتي در ارتباط با اداره آن مبرا مي

 . زدايي است كه بايد به وسيله مردم صحراي غربي تكميل شود استعمار
  .اعالم كرد كالدونياي جديد سرزميني غيرمستقل است 1986دسامبر  2 ميمجمع عمو. 2
  اختالف دارند) مالويناس(دولت هاي آرژانتين و انگليس در باره حاكميت بر جزاير فالكلند - 3

  
هر يازده . هاي نخست عمر سازمان ملل تحت نظام قيمومت قرار گرفتند يازده سرزمين در سال

  . يا داوطلبانه در كشوري ادغام شدند استقالل يافتندها  سرزمين در طول سال
بود كه اياالت متحده آن ) پاالئو(آخرين آن ها سرزمين تحت قيمومت جزاير اقيانوس اطلس 

اتحاد آزاد با اياالت  1993پرسي در  شوراي امنيت پس از اين كه پاالئو در همه. كرد ره ميرا ادا
 در پاالئو. قرارداد قيمومت سازمان ملل را بر اين سرزمين لغو كرد 1994 در متحده را برگزيد،

نظام قيمومت . هشتادوپنجمين عضوسازمان ملل به آن پيوست مستقل شد وبه عنوان صدو1994
  .ماندن سرزميني ديگردردستوركارآن، وظيفه تاريخي خودراانجام داده است  اقيبدون ب

   



٢٨۵  
  مختار هاي غيرخود سرزمين

كه در نظام قيمومت قرار نگرفتند نيز  غير خودمختارهاي  سرزمينساير منشور ملل متحد به مساله 
كند  تار تصريح ميهاي غير خود مخ منشور يعني اعالميه مربوط به سرزمين 11فصل . كند رسيدگي مي

پذيرند  اند مي كنند كه هنوز به خود مختاري نائل نشده هايي را اداره مي كشورهاي عضو كه سرزمين
آنان را به   و وظيفه حمايت از رفاه» ها داراي اهميت بسيار زياد است تامين منافع ساكنان اين سرزمين«

  . پذيرند مي» ماموريتي مقدس«عنوان 
ه، به اين منظور عالوه بر تضمين پيشبرد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و آموزشي هاي اداره كنند قدرت

به آنان كمك و نيل به خودمختاري نهادهاي سياسي دموكراتيك  ايجادشوند در  اين مردم، متعهد مي
هاي اداره كننده تعهد دارند اطالعات مربوط به شرايط اقتصادي، اجتماعي و آموزشي  قدرت. كنند

  . تحت اداره خود را مرتبا به دبيركل منتقل كنند هاي سرزمين
استراليا، بلژيك، دانمارك، فرانسه، هلند، نيوزيلند، انگليس و اياالت متحده در  - هشت كشور عضو

در . آوردند، مشخص كردند هاي تحت اداره خود را كه غير خود مختار به حساب مي سرزمين 1946
مجمع . مستقل شدند 1959ن از آنها پيش از سرزمين مشخص شد كه هشت سرزمي 72مجموع 

زدايي در  سرزمين را تصويب كرد كه اعالميه استعمار 64فهرستي تجديد نظر شده از  1963در  ميعمو
سرزمين از اين نوع باقي مانده كه فرانسه،  16امروز فقط . كرد در مورد آنها صدق مي 1960

  .كننده آنها هستند ههاي ادار نيوزيلند، انگليس و اياالت متحده قدرت
نويس معاهده  ، پيش the General Fonoموسوم به » اليو توكه«، نهاد انتخابي ملي 2005دراوت 

نويس قانون اساسي  اليو و نيوزيلند را تصويب كرد و تا نوامبر پيش مربوط به پيوند آزاد بين توكه
درصد  60ام شد كه در آن پرسي انج درباره خودگرداني همه 2006درفوريه .را تصويب كرده بود

نام كرده بودند به طرفداري از پيوند آزاد راي دادند كه از اكثريت دوسوم  اليو، كه ثبت مردم توكه
اليو انجام شد نيز به اكثريت  در توكه 2007اكتبر  24تا  20پرسي دوم كه از  همه. الزم كمتر بود

راي داده  692از . نيوزيلند دست نيافت دوسوم الزم براي رسيدن به خودگرداني در پيوند آزاد با
  . راي از اكثريت الزم كمتر بود 16راي به نفع خودگرداني بود كه  446شده 

  
  اعالميه اعطاي استقالل به كشورها و مردم تحت استعمار

 المللي داير بر اين كه اصول ها براي دستيابي به استقالل، و استنباط جامعه بين سرزميناين آرزوي مردمان 
 1960دسامبر  14را وادار كرد در ميشود، مجمع عمو منشور در اين زمينه با كندي بسيار به اجرا گذاشته مي

  .را صادر كند)  پانزده( 1514قطعنامه اعالميه اعطاي استقالل به كشورها و مردم تحت استعمار
ارجي، محروميت از كند قرار دادن مردم در معرض انقياد، تسلط و استثمار خ اين اعالميه تصريح مي

رود، و مخالف منشور و مانعي بر سر راه حمايت از صلح و همكاري  حقوق بشر بنيادي به شمار مي
هاي تحت قيمومت و  براي انتقال همه اختيارات به مردم سرزمين«افزايد  اعالميه فوق مي. جهاني است

هاي آني، بدون هيچ قيد  اند، بايد اقدام هايي كه هنوز به استقالل دست نيافته فاقد استقالل يا همه سرزمين
و شرطي مطابق با اراده و تمايل آزادانه ابراز شده آنان، بدون هيچ تمايز از نظر نژاد، مذهب يا رنگ انجام 

  » .شود تا آنان را قادر سازد از استقالل و آزادي كامل برخوردار شوند



سه گزينه مشروع سياسي براي ) زدهپان( 1541با تصويب قطعنامه  1960همچنين در  ميمجمع عمو
اتحاد آزاد با كشوري مستقل، ادغام در كشوري مستقل، يا : استقالل كامل را تعريف وپيشنهاد كرد

  . استقالل
اي ويژه ايجاد كرد تا كاربرد اعالميه را بررسي كند و درباره اجراي آن  كميته 1961مجمع در 

كميته ويژه يا  24عموما به آن به عنوان كميته ويژه عنوان كامل اين كميته كه . هايي بدهد توصيه
كميته ويژه موقعيت با توجه به اجراي اعالميه اعطاي استقالل به مردم و «شود  اشاره مي زدايي استعمار

دهد، سخنان عرض حال  كميته ويژه، ساالنه تشكيل جلسه مي. است» كشورهاي  تحت استعمار
ها اعزام  و  هايي براي ديدار به اين سرزمين شنود، هيات را مي ها دهندگان و نمايندگان اين سرزمين

  . كند برگزار مي ساالنه سمينارهاي ها سرزمين دراين وآموزشي اقتصادي درباره شرايط سياسي،اجتماعي،
سرزمين كه پيشتر تحت استعمار بودند، با  60هاي پس از تصويب اعالميه، حدود  سالدر 

حق تعيين سرنوشت از طريق استقالل دست يافتند و به عنوان  ميليون سكنه، به 80بيش از 
  .داراي حاكميت به سازمان ملل پيوستند اعضاي

هاي الزم را انجام دهند تا  هاي اداره كننده خواسته است همه اقدام از قدرت ميمجمع عمو 
به طور هاي فاقد استقالل را قادر سازند حق تعيين سرنوشت و استقالل خود را  مردم سرزمين

هاي اداره كننده خواسته است خارج كردن  همچنين از قدرت ميمجمع عمو. كامل اعمال كنند
اقتصادي و   ها را تكميل و تضمين كنند هيچ فعاليت باقي مانده از اين سرزمين ميهاي نظا پايگاه

  . اعالميه نشود مفاد منافع خارجي مانع از اجراي
فرانسه پس . اليو با كميته ويژه همكاري مستمر داشته است هنيوزيلند درباره توك ،در اين زمينه

دو . شروع به همكاري با كميته كرد 1999از امضاي قراردادي درباره آينده كالدونياي جديد،در
اياالت متحده : اند در كار كميته شركت نكرده ميهاي اخير به طور رس قدرت اداره كننده سال

هايش بر  ت اداره كننده آگاه است و به انجام مسئوليتاعالم كرد از نقش خود به عنوان قدر
هاي تحت اداره آن  انگليس اعالم داشت اگرچه بيشتر سرزمين. اساس منشور ادامه خواهد داد

  . ندشبامتحد ا آن باند  ترجيح دادهاندكي نيزاستقالل را برگزيدند، 
دومين  ، با اعالم)1991 - 2000(استعمار  كني ريشهالمللي  دهه بيندر پايان  ميمجمع عمو

هاي خود  از كشورهاي عضو خواست تالش) 2001 - 2010(كني استعمار  المللي ريشه دهه بين
  . را براي تحقق استعمارزدايي كامل، مضاعف كنند

خاص،مانند صحراي غربي، انجام وظايفي ويژه را به دبيركل  هاي سرزمين درباره عمومي مجمع
  . فرآيند استعمارزدايي را تسهيل كند ،هاي اعالميه منشورملل متحد و هدف محول كرده تا براساس

  
  ناميبيا

كمك كرد و اين موردي تاريخي بود كه پيچيدگي  1990سازمان ملل به تحقق استقالل ناميبيا، در 
  . كند آميز را آشكار مي هاي الزم براي تضمين انتقالي مسالمت تالش

شد سرزميني آفريقايي است كه زماني تحت نظام  ناميده مي» غربي آفريقاي جنوب«ناميبيا كه پيشتر 
از آفريقاي جنوبي خواست اين سرزمين را  1946در  ميمجمع عمو. قيمومت جامعه ملل قرار داشت
به سازمان ملل اطالع دادديگردرباره  1949آفريقاي جنوبي نپذيرفت ودر. براساس نظام قيمومت اداره كند



٢٨٧  
  . نخواهد داد زيرا قيمومت با انحالل جامعه ملل خاتمه يافته استسرزمين اطالعات  اين

با اعالم اين كه آفريقاي جنوبي تعهدات خود را انجام نداده قيمومت را  1966در  ميمجمع عمو
لغو كرد و اين سرزمين را تحت مسئوليت شوراي ملل متحد براي آفريقاي جنوب غربي قرار داد كه 

  . راي ناميبيا تغيير يافتبه شورا ب 1968نام آن در 
خواست آفريقاي جنوبي انجام انتخابات براي اين سرزمين را تحت  1976شوراي امنيت در 

اعالم كرد مذاكرات استقالل بايد با شركت سازمان مردم  ميمجمع عمو. نظارت سازمان ملل بپذيرد
  . انجام شوديعني تنها نماينده مردم ناميبيا، ) SWAPO - سواپو (آفريقاي جنوب غربي 

پيشنهادي براي حل اين  1978كانادا، فرانسه، جمهوري فدرال آلمان، انگليس و اياالت متحده در 
بيني  مساله به شوراي امنيت دادند كه برگزاري انتخابات مجلس موسسان، تحت نظارت سازمان پيش

خواست نماينده  هاي دبيركل را براي اجراي اين پيشنهاد تصويب  واز وي شورا، توصيه. شده بود
  . را ايجاد كرد (UNTAG)گروه سازمان ملل براي كمك به انتقالاي براي ناميبيا منصوب كندو ويژه

براي  1988ها مذاكره دبيركل و نماينده ويژه او، و ميانجيگري اياالت متحده، به قراردادهاي  سال
قت كرد براي تضمين تحقق صلح در جنوب آفريقا منجر شد كه براساس آن آفريقاي جنوبي مواف

  . استقالل ناميبيا از طريق انتخابات، با دبيركل همكاري كند
كل فرآيند  ، UNTAG. آغاز گرديد 1989هايي كه به استقالل ناميبيا منجر شددرآوريل  فعاليت

انتخابات را كه به وسيله مسئوالن ناميبيا انجام شد، سرپرستي و كنترل كرد؛ بر آتش بس بين سوآپو و 
نظارت و جريان روان انتخابات، از جمله نظارت بر  ميقاي جنوبي و ترخيص همه نيروهاي نظاآفري

  . پليس محلي را تضمين كرد
» آزاد و عادالنه«آن را  دبيركل ويژه نماينده Mr. Martti Ahtisaariموسسان،كه  مجلس سوآپودرانتخابات

مجلس . ت بقيه نيروهاي خود را خارج كردآفريقاي جنوبي پس از انتخابا. توصيف كرد، به پيروزي رسيد
نوجوما  به تصويب رسيد، وسام 1990نويس قانون اساسي جديد را تهيه كرد كه درفوريه  موسسان پيش

ناميبيا درمارس مستقل شد و دبيركل . انتخاب كرد يجمهور رياسترهبرسوآپو را براي يك دوره پنج ساله 
  . اين كشوردرآوريل به سازمان ملل پيوست.جا آوردمراسم سوگند نخستين رئيس جمهورآن را به 

  
  لسته - مور  تي

منجر  )مور شرقي سابق تي(لسته،  - مور  ديگر سازمان ملل فرآيندي است كه به استقالل تي  موفقيت
به وسيله سازمان ملل انجام   1999مور شرقي در مشورتي همگاني كه در  پس از اين كه مردم تي. شد

  . راي دادند، سازمان ملل در عملياتي عمده بر انتقال آن به استقالل نظارت كرد سوداستقالل شد،به
مور در شمال استراليا، در بخش مركزي جنوب مجموعه جزايري قرار دارد كه جمهوري  تي  جزيره

كه اندونزي استقالل  ميبخش غربي اين جزيره مستعمره هلند بود و هنگا. دهند اندونزي را تشكيل مي
  . مور شرقي مستعمره پرتغال بود تي. ي از آن شديافت بخش

پرتغال در . هاي غيرمستقل قرارداد مورشرقي را در فهرست سرزمين  تي 1960در  ميمجمع عمو
برآمد تا  ميبا پذيرفتن حق تعيين سرنوشت آن در صدد ايجاد دولت موقت و مجمع مرد 1974

هاي سياسي تازه تاسيس جنگ درگرفت و  حزببين  1975اما در . شرقي را تعيين كند مور موقعيت تي



مور، به  يك جناح در تي. مور خارج شد تواند اوضاع را كنترل كند، از تي پرتغال با اعالم اين كه نمي
  . عنوان كشور جدا، اعالم استقالل و جناح ديگر اعالم استقالل و ادغام در اندونزي كرد

پرتغال با اندونزي . تشكيل شد» دولت موقت«شدند و مورشرقي پياده  نيروهاي اندونزي دسامبر در تي
از اندونزي خواستند نيروهايش را  شورا و مجمع عمومي. قطع رابطه و موضوع را به شوراي امنيت آورد

  . مور شرقي براي تعيين سرنوشت خود احترام بگذارند كشورها تاكيد كردند به حق مردم تي همه كندوبه خارج
راي تشكيل مجمع، انتخابات برگزار كرد و مجمع خواهان يكپارچگي با ب 1976در » دولت موقت«

كه اندونزي قانوني در حمايت از اين تصميم وضع كرد، جنبش طرفدار استقالل،  ميهنگا. اندونزي شد
  . مقاومت مسلحانه را آغاز كرد

ري دبيركل با ميانجيگ 1999مذاكره با اندونزي و پرتغال را شروع كرد وتا مه  1983دبيركل در 
  موافقت نامه ها يي منعقد شد كه راه را براي مشورت همگاني باز كرد 

  برمبناي اين موافقت نامه ها ثبت نام راي (UNAMET)مور شرقي هيات سازمان ملل در تي
 450درصد از  5/78هنگامي كه  1978اوت 30امادر.را سازمان و انجام داد ميگيري رس  دهندگان و راي
بودند خود مختاري در كنار اندونزي را رد كردند شبه   براي دادن راي ثبت نام كردههزار نفري كه 

گسترده زدند، عده زيادي را كشتند و بيش از  ويرانينظاميان مخالف استقالل دست به خشونت و 
  .هاي خود كردند مور شرقي را وادار به فرار از خانه هزار نفر از مردم تي 200

. اندونزي استقرار نيروي چند مليتي با مجوز سازمان ملل را پذيرفتپس از مذاكرات فراوان،
المللي در  نيروي بينبا اعزام  1999صل هفت منشور، در سپتامبر فشوراي امنيت، براساس 

  .موافقت كرد تا به اعاده صلح وامنيت كمك كند (INTERFET) مورشرقي تي
مور شرقي  مت موقت سازمان ملل در تيحكو 1999بالفا صله پس از اين اقدام شورا، در اكتبر 

(UNTAET)  را ايجاد كرد كه در جريان انتقال اين كشور به استقالل، اقتدار كامل اجرايي و
 2001اوت  30مورشرقي در درصد ازافراد واجد شرايط راي دادن تي 91بيش از. قانونگذاري داشت

كه وظيفه آن نوشتن و تصويب  عضو مجلس موسسان اين كشور را انتخاب كنند 88راي دادند تا 
  .برگذاري  انتخابات درآينده وانتقال به استقالل كامل بود  قانون اساسي جديد و تعيين معيارهايي براي

انتخابات  در. را امضا كردنخستين قانون اساسي اين سرزمين  2002مارس  22مجلس موسسان در 
شد و  انتخاب يجمهور تساد آرا به ريدرص 7/82زانانا گوسمائو، با  آوريل، 14 رياست جمهوري

 ،مجلس موسسان به پارلمان ملي تبديل شد. اين سرزمين به استقالل دست يافت2002مه  20
  . كشورعضو سازمان ملل شد سپتامبر صدونودويكمين 27لسته را برگزيد ودر  - مور كشورجديد، نام تي

ملل در حمايت از كشور مستقل مور شرقي، سازمان  آميز تي به دنبال استعمارزدايي موفقيت
هاي آن براي تحكيم نهادهاي دموكراتيك و پيشبرد توسعه اجتماعي ـ  مور ـ لسته در تالش تي

  . اقتصادي كامال متعهد باقي مانده است
  صحراي غربي

سرزميني در ساحل شمال  ،به اختالف جاري مربوط به صحراي غربي 1963از  متحد سازمان ملل
  . رز مغرب، موريتاني و الجزاير، رسيدگي كرده استغربي آفريقا، هم م

مدعي مالكيت بر آن  1963مغرب و موريتاني در. مستعمره اسپانيا شد 1884صحراي غربي در 
در اظهار نظري ادعاهاي  ميبه تقاضاي مجمع عمو 1975المللي دادگستري در  ديوان بين. شدند



٢٨٩  
  . حاكميت ارضي مغرب يا موريتاني را رد كرد

كه اين سرزمين را،  - و جنگ متعاقب آن بين مغرب  1976ن ملل، از زمان خروج اسپانيا در سازما
و ريو دواورو ) Saguiael-Hamra(الحمرا  و جبهه خلق براي آزادي سقي - كرده بود » دوباره ادغام«
)Rio de Oro) (استصحراي غربي بوده  بحران حل الجزايربود،خواهان حمايت تحت ،كه)پوليساريو جبهه.  

پرسي شد تا مردم اين سرزمين حق تعيين  خواهان همه1979 در (OAU) سازمان وحدت آفريقا 
جمهوري دموكراتيك عرب صحرا «1982تا OAUكشورعضو 26.سرنوشت خود را اعمال كنند

)SADR( «كه اين جمهوري  ميهنگا. اعالم كرد،به رسميت شناخته بودند 1976را كه پوليساريودر
  . خارج شد OAUشركت كرد، مغرب از OAUنسرا 1984دراجالس

، تاييد كرد مردم اين سرزمين هنوز حق تعيين 1984، و بار ديگردر 1983در  ميمجمع عمو
بس برسند تا امكان  اند، و طرفين بايد با مذاكره به آتش  سرنوشت و استقالل خود را اعمال نكرده

  . پرسي فراهم شود همه
به طرح پيشنهادهاي آنان براي سازش در  OAUو رئيس  ماموريت ميانجيگري مشترك دبيركل

پرسي براي انتخاب بين استقالل و ادغام در مغرب  همه انجام بس و منجر شد كه خواهان آتش 1988
گزارش دبيركل  1990ها موافقت كردند و شوراي امنيت ژوئن  دو طرف در اصل با اين پيشنهاد. بودند

  . دها مطرح شده بودندرا تصويب كرد كه در آن اين پيشنها
پرسي در صحراي  براي همه متحد هيات ملل 1991آوريل  29مورخ  690قطعنامه با امنيت شوراي

را ايجاد كرد تا به نماينده ويژه دبيركل در همه مسائل مربوط به سازمان دادن و  (MINURSO)غربي
تر صحراي  ساله و مسن 18تمام مردم . تعيين سرنوشت مردم صحراي غربي كمك كند پرسي همه انجام

بودند، اعم از اين كه ساكن اين سرزمين يا خارج   اسپانيا شمارش شده 1974غربي كه در سرشماري در 
سرشماري را به روز، و راي دهندگان را  هويت، فهرست كميسيون تعيين. دهند راي از آن باشند،حق داشتند

  . شدند شناسايي مي UNHCRا كمك سرزمين ب ازاين خارج ساكن پناهندگان.كرد مي شناسايي
 MINURSO ميبس به اجرا درآمدوازآن زمان تحت نظارت ناظران نظا آتش 1991سپتامبر 6در

با اين حال اختالف طرفين درباره اجراي طرح . رعايت و هرگز به طور جدي نقض نشده است
  .امه يافته استپرسي ـ اد دهندگان براي شركت در همه سازش ـ به ويژه در مورد استحقاق راي

بيكر، سوم، فرستاده شخصي دبيركل به صحراي غربي، طرفين درسال .اي.  جيمز ميانجيگري با 
رغم  با وجود اين، علي. تكميل شد 1999و فرآيند شناسايي در دسامبر  به سازش رسيدند 1997
نهاد فرستاده پيش 2004آوريل  مغرب.ماند باقي طرح توافق برسراجراي هاومذاكرات،عدم مشورت ادامه

  . گيري كرد آقاي بيكردر ژوئن از مقام فرستاده شخصي كناره. ويژه و خود طرح سازش را رد كرد
از جمله آزاد كردن همه . هاي بعد چند تحول مثبت رخ داد بست، طي سال با وجود ادامه بن

 UNHCRلي اي با حمايت ما به وسيله پوليساريو، و اجراي برنامه 2005زندانيان مغربي در اوت 
هاي تيندوف، الجزاير، و اقوام  بين پناهندگان صحراي غربي ساكن اردوگاه» ها ديدار خانواده«براي 

  .سال پيش يكديگر را نديده بودند 30آنان در سرزمين صحراي غربي، كه بعضي از آنان از 
ب باقي ، پيتر فان و السوم فرستاده شخصي جديد دبيركل اظهار داشت دو انتخا2007درآوريل  

شوراي امنيت خواهان مذاكره با حسن نيت . بست، يا مذاكره مستقيم ادامه نامحدود بن: مانده است



تري،  در گرين 2007فان والسوم سپس ديدارهاي طرفين را در ژوئن و اوت . و بدون شرط شد
يدار طرفين در د. نيويورك، كه نمايندگان كشورهاي همسايه نيز در آن شركت داشتند، تسهيل كرد

اي اذعان كردند وضع موجود غيرقابل قبول است و متعهد شدند با حسن نيت به  دوم در اعالميه
  .مذاكره ادامه دهند


