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 الدورة الثانية والستون
 * من القائمة األولية٤١البند 

تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان     
    والشعوب املستعمرة

 مسألة الصحراء الغربية  
 

 األمني العامتقرير   
  

 موجز 
كـانون   ١٤ املـؤرخ  ٦١/١٢٥اجلمعيـة العامـة    يوجز هـذا التقريـر املقـدم عمـال بقـرار             
عن احلالة فيمـا يتعلـق   جملس األمن إىل األمني العام التقارير اليت قدمها  ،  ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

 .٢٠٠٧يونيه /حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٦يوليه /متوز ١بالصحراء الغربية من 
   
، بـــشأن مـــسألة الـــصحراء الغربيـــة، يف    ٦١/١٢٥القـــرار اجلمعيـــة العامـــة  اختـــذت  - ١
 صــوتا مقابــل ال شــيء    ٧٠ت مــسجل بأغلبيــة  ، بتــصوي ٢٠٠٦ديــسمرب  /كــانون األول ١٤

مــساعيه احلميــدة مـع الطــرفني املعنــيني، يف  األمــني العـام  وواصــل .  عــن التـصويت ٩١وامتنـاع  
ر، الـذي يغطـي الفتـرة    ــذا التقريــدم هـويق. اد األفريقيــة االحتــع رئيس مفوضي ـق م ــتعاون وثي 

ــن  ــوز ١م ــه /مت ــران ٣٠ إىل ٢٠٠٦يولي ــه /حزي ــرة  ، ٢٠٠٧يوني ــرار  ١٠مبوجــب الفق ــن الق  م
٦١/١٢٥. 
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تــشرين  ١٦، يف األمــني العــام ، قــدم )٢٠٠٦ (١٦٧٥جملــس األمــن  وعمــال بقــرار   - ٢
 ذكـر فيـه أن مبعوثـه الشخـصي          (S/2006/817)جملـس األمـن     ، تقريرا إىل    ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

لـيت عقـدها يف     إىل الصحراء الغربية، الـسيد بيتـر فـان والـسوم، اسـتمع يف اجتماعاتـه املختلفـة ا                  
ــن    ــرة م ــة، خــالل الفت ــول ١١ إىل ٤املنطق ــف   ســبتمرب/أيل ــورك، إىل شــواغل ومواق ، ويف نيوي

الطرفني بـشأن إجيـاد سـبيل للخـروج مـن حالـة اجلمـود احلاليـة، وأعـاد تأكيـد توصـيته بـإجراء                         
 .مفاوضات بدون شروط مسبقة بني املغرب وجبهة البوليساريو

بأن العالقة الطيبة الـيت  األمني العام جملس األمن    ية، أبلغ   وفيما يتعلق باألنشطة العسكر    - ٣
لالستفتاء يف الصحراء الغربيـة مـع كـل مـن اجلـيش امللكـي املغـريب            األمم املتحدة   تتمتع هبا بعثة    

والقوات املسلحة جلبهة البوليساريو مل تنقطع، بالرغم من استمرار امتناع الطرفني عن التعامـل              
، بدأت البعثة تسجيل القيـود املفروضـة علـى          ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ١  ويف. املباشر فيما بينهما  

، حيــث مت ١حريــة تنقــل املــراقبني العــسكريني، باعتبارهــا انتــهاكات لالتفــاق العــسكري رقــم  
 انتـهاكا مـن     ٨٦ انتهاكا مـن هـذا القبيـل مـن جانـب اجلـيش امللكـي املغـريب، و                    ٥٣٩تسجيل  

أكتــوبر /تــشرين األول ٥إىل يونيــه /حزيــران ١ جانــب جبهــة البوليــساريو، خــالل الفتــرة مــن  
ونظمت البعثة أنشطة إلذكاء الوعي باأللغام، اختذت شـكل التوعيـة بأخطـار األلغـام               . ٢٠٠٦

 .يف خميمات تاندوف
بـأن برنـامج تبـادل الزيـارات األسـرية          األمـني العـام     أفاد  . وفيما يتعلق بتدابري بناء الثقة     - ٤

األمـم   يف منطقة تاندوف باجلزائر، الـذي تتـوىل قيادتـه مفوضـية              بني اإلقليم وخميمات الالجئني   
، بعـد توقـف دام      ٢٠٠٥نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٢٥لشؤون الالجئني، قد اسـتؤنف يف       املتحدة  

، بـسبب الـصعوبات   ٢٠٠٦مـايو  /أيـار إال أن الربنامج ُعلِّق مرة أخـرى، يف أواخـر    .  شهرا ١١
خلــدمات اهلاتفيــة بــني خميمــات تانــدوف واإلقلــيم  وظلــت ا. املتــصلة مبواعيــد الــرحالت اجلويــة

تــؤدى بنجــاح، بينمــا ظلَّــت مفوضــية شــؤون الالجــئني علــى أهبــة االســتعداد لتنفيــذ خــدمات  
الربيد وفقا للطرائق اليت اقُترحت منـذ البـدء، أو حتـت أيـة شـروط أخـرى حتظـى مبوافقـة مجيـع                   

 .املعنيني
اته، عـن رغبتـه يف أن يوصـي، اسـتنادا إىل            ، يف توصـياته واسـتنتاج     األمني العام وأعرب   - ٥

الطـرفني، املغـرب وجبهـة البوليـساريو،        جملس األمن   تقييم أنشطة مبعوثه الشخصي، بأن يدعو       
إىل الدخول يف مفاوضات بدون شروط مسبقة، هبدف التوصل إىل حل سياسـي عـادل ودائـم               

ــة تقريــر املــصري    دعى أيــضا إىل تلــك وســُي. ومقبــول للطــرفني، ويتــيح لــشعب الــصحراء الغربي
موريتانيا، كما سيتم التشاور مع كـل بلـد منـهما حـول            واملفاوضات البلدان اجملاوران، اجلزائر     

ــة املبعــوث          ــرة والي ــا خــالل فت ــذي كــان متبع ــه مباشــرة، علــى النحــو ال ــؤثر في املــسائل الــيت ت
 .بيكر الثالث. الشخصي السابق، جيمس أ
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عن تقديره ملمثلـه اخلـاص، فرانشيـسكو باسـتايل،      األمني العامويف ختام التقرير أعرب     - ٦
 .٢٠٠٦سبتمرب /أيلولعلى تفانيه الكبري يف العمل حىت هناية 

، الــذي )٢٠٠٦ (١٧٢٠القــرار جملــس األمــن  ذ، اختــأكتــوبر/تــشرين األول ٣١ويف  - ٧
أبريـل  /نيـسان  ٣٠لالسـتفتاء يف الـصحراء الغربيـة حـىت     األمـم املتحـدة   مدد مبوجبـه واليـة بعثـة        

الشخــصي، مبعوثــه واألمــني العــام وأعــاد اجمللــس أيــضا تأكيــد تأييــده القــوي جلهــود  . ٢٠٠٧
، مـن   األمـم املتحـدة    ودول املنطقة كي تواصل التعاون الكامل مع         ني جمددا دعوته للطرف   وجَّهو

أجل إهناء حالـة اجلمـود احلاليـة وحتقيـق تقـدم جتـاه إجيـاد حـل سياسـي؛ وأعـاد تأكيـد ضـرورة                   
 .البعثة فيما يتعلق بوقف إطالق الناراملربمة مع امل لالتفاقات العسكرية االحترام الك

ينــاير /كــانون الثــاين ٣١، يف رســالة مؤرخــة جملــس األمــنرئــيس األمــني العــام وأبلــغ  - ٨
٢٠٠٧) (S/2007/55  ،اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا مـــن ، باعتزامـــه تعـــيني جوليـــان هارســـتون

 .صا له يف الصحراء الغربيةخا ، ممثالالعظمى وأيرلندا الشمالية
ــسان ١٣ويف  - ٩ ــل /نيــ ــدم ٢٠٠٧أبريــ ــام  ، قــ ــني العــ ــن  إىل األمــ ــس األمــ ــر جملــ التقريــ

(S/2007/202)       األمـني  ، والذي أبلـغ فيـه     )٢٠٠٦ (١٧٢٠قراره  يف   الذي كان اجمللس قد طلبه
 نيويـورك،   ، رسالة من ممثل جبهـة البوليـساريو يف        أبريل/نيسان ١٠اجمللس بأنه استلم، يف     العام  
يكفــل إجيــاد حــل سياســي مقبــول للطــرفني  بــشأن  جبهــة البوليــساريو ا مــنمقترحــ”هبــا يــل حي
، باملمثــل الــدائم أبريــل/نيــسان ١١، يف جتمــع؛ وأنــه ا“شعب الــصحراء الغربيــة تقريــر املــصريلــ

هبـا  يـل   حي،  ٢٠٠٧أبريـل   /نيـسان  ١٠، الذي سلمه رسـالة مؤرخـة        األمم املتحدة للمغرب لدى   
، تـشتمل   “املبادرة املغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذايت ملنطقـة الـصحراء          ” ةنوثيقة معنو 

 .على مبادرة من امللك حممد السادس، ملك املغرب، بشأن مقترح احلكم الذايت
أنـه أبـرز    إىل  األمـني العـام     نـوَّه   وفيما يتعلق باملشاورات اليت عقدها مبعوثه الشخصي،         - ١٠

 املغرب وجبهة البوليساريو، اليت وردت توصية بـشأهنا يف تقريـر            مرة أخرى أن املفاوضات بني    
، سـيكون اهلـدف منـها       S/2006/817) (٢٠٠٦أكتـوبر   /تـشرين األول   ١٦املـؤرخ   األمني العـام    

شعب الـصحراء الغربيـة   كفـل لـ   هو التوصل إىل حل سياسـي عـادل ودائـم ومقبـول للطـرفني، ي              
 .تقرير املصري

املنطقــة اجمللــس بــأن احلالــة العامــة يف األمــني العــام ة، أبلــغ وبالنــسبة للــشؤون العــسكري - ١١
 مـن  ١وبقيت انتهاكات االتفاق العسكري رقـم    .  يف عمومها  ظلت هادئة لمسؤولية  اخلاضعة ل 

املـشمولة بـالتقرير    الـذي كانـت عليـه يف الفتـرة          الطـرفني علـى ذات املـستوى،        كل مـن    جانب  
 إىل ٢٠٠٦أكتــوبر /تــشرين األول ٦ة مــن خــالل الفتــر وكانــت البعثــة قــد الحظــت، .الـسابق 
، وسجلت مثانية انتهاكات جديـدة مـن جانـب اجلـيش امللكـي املغـريب          ٢٠٠٧مارس  /آذار ٣١
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وعالوة على ذلـك،    .  جلبهة البوليساريو  عسكريةوسبعة انتهاكات جديدة من جانب القوات ال      
أمد طويـل؛ وكمـا جـرى    يرتكباهنا منذ معا واصلت البعثة مراقبة االنتهاكات اليت ظل الطرفان     

كـل مـن   فـرض  فقـد   (S/2006/817)جمللـس  واملقـدم إىل ا الـسابق  األمني العـام   التوضيح يف تقرير    
 . قيودا على حرية تنقل مراقيب البعثة العسكريني، منذ بداية والية البعثةنيالطرف
ا مـع   ، فقد واصل كال الطرفني تعاوهنمـ      ٣ و   ٢وفيما يتعلق باالتفاقني العسكريني رقم       - ١٢

البعثــة يف وضــع عالمــات لتحديــد مواقــع األلغــام والــذخائر الــيت مل تنفجــر والــيت انقــضت           
، يف  ٢٠٠٧ينـاير   / الثـاين  كانون ١٥وقام اجليش امللكي املغريب، يف      . صالحيتها والتخلص منها  

حماولة للتصدي لذلك التهديد، بتخصيص موارد كبرية، وبدأ عمليـة شـاملة لـتطهري األلغـام يف                 
 . الغربية متتد من ساحل احمليط األطلسي إىل اجلدار الرمليالصحراء

وفيما يتعلق بالالجئني، أرسـلت مفوضـية شـؤون الالجـئني وبرنـامج األغذيـة العـاملي،                  - ١٣
غيـة التحقـق مـن احتياجـات     ب، بعثة تقييم مـشتركة إىل تانـدوف،   ٢٠٠٧يناير / الثاينكانونيف  

أوصـت البعثـة بأنـه يـتعني أن يـستمر تلقـي             و. لقـادمتني الجئي الصحراء الغذائية لفترة السنتني ا     
 ٩٠ ٠٠٠وتقـرر أن يكـون حجـم حـاالت املـستفيدين            . الالجئني للمـساعدة الغذائيـة الطارئـة      

 ٣٥ ٠٠٠وسـيتم أيـضا، متـشيا مـع توصـية البعثـة، توزيـع               . حالة، ريثما يتم تـسجيل الالجـئني      
 اخلامــسة وأطفــال حــصة إعاشــة إضــافية للنــساء الــاليت يف ســن اإلجنــاب، ولألطفــال دون ســن 

ــة       ــة معاجلــة املــشاكل اخلطــرية املتعلقــة بــسوء التغذي ــة، بغي ــذين يعــانون ســوء التغذي املــدارس ال
 .الدم املزمنني وسط تلك القطاعات الضعيفة بوجه خاص من سكان املخيمات وفقر
وانتقل األمني العام إىل احلديث عن مسألة تدابري بناء الثقة فأفاد بـأن مفوضـية شـؤون                  - ١٤

 / الثـاين  تـشرين  ٣متكنتـا، يف    قـد   لالسـتفتاء يف الـصحراء الغربيـة        األمـم املتحـدة     الالجئني وبعثة   
، وبعد توقف ملـدة سـتة أشـهر، مـن اسـتئناف برنـامج تبـادل الزيـارات األسـرية                 ٢٠٠٦نوفمرب  

وباإلضافة إىل ذلك، ظلـت املراكـز األربعـة         . بني اإلقليم وخميمات الالجئني يف منطقة تاندوف      
 .دوف لالجئني باإلقليم، تعمل بنجاحنات اهلاتف اجملانية، اليت تربط خميمات تاخلدم
وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان، أبلغ األمني العام جملس األمـن بـورود مـا يفيـد باسـتمرار            - ١٥

تظاهرات الـصحراويني خـالل الفتـرة املـشمولة باالسـتعراض منـادين بـاحترام حقـوق اإلنـسان                   
وواصلت مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان متابعـة حالـة        .  اإلقليموحق تقرير املصري يف 

ــة ويف خميمــات ت   ــصحراء الغربي ــسان يف ال ــة    احقــوق اإلن ــا بكفال ــى التزامه ــدوف، وظلــت عل ن
 .االحترام الكامل حلقوق شعب الصحراء الغربية

الطـرفني،  واختتم األمني العـام التقريـر بإعـادة تأكيـد توصـيته بـأن يـدعو جملـس األمـن                - ١٦
املغرب وجبهة البوليساريو، إىل الـدخول يف مفاوضـات بـدون شـروط مـسبقة هبـدف التوصـل                   
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. إىل حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفني، يكفل لـشعب الـصحراء الغربيـة تقريـر املـصري                 
وتتعني أيضا دعوة البلـدين اجملـاورين، اجلزائـر وموريتانيـا، إىل املفاوضـات، والتـشاور مـع كـل                    

 علـى حـدة حـول املـسائل الـيت تـؤثر فيـه بـشكل مباشـر، علـى النحـو الـذي كـان متبعـا                             منهما
 .بيكر الثالث. خالل فترة مبعوثه الشخصي السابق، جيمس أ

 اإلنــساين للــصراع، أعــرب األمــني العــام عــن ســروره الســتئناف  دعــوفيمــا يتــصل بالُب - ١٧
تلــك واســتنادا إىل جنــاح . ئنينــدوف لالجــابــني اإلقلــيم وخميمــات ت ألســرية تبــادل الزيــارات ا

علــى قيــام مــؤخرا كــان مــن املــشجِّع لــه الــدالئل الــيت بــدت  ، قــال األمــني العــام إنــه الزيــارات
 .إمكانية زيادة عدد املستفيدين من هذا الربنامجباستكشاف األطراف املعنية 

وكـــــرر األمـــــني العـــــام كـــــذلك الـــــدعوة الـــــيت وجههـــــا األمـــــني العـــــام الـــــسابق   - ١٨
اء مــع مفوضــية حقــوق بنَّــمــستمر وإجــراء حــوار يواصــل الطرفــان ، بــأن )S/2006/817 انظــر(

وأكـد جمـددا أيـضا أن       . الصحراء الغربية لشعب  اإلنسان، هبدف كفالة احترام حقوق اإلنسان       
عايري حقـوق اإلنـسان، بـالرغم مـن أن بعثـة األمـم              التمسك مب األمم املتحدة تظل على التزامها ب     

 . املوارد الالزمة ملعاجلة هذه املسألةالصحراء الغربية ال متلك الوالية واملتحدة لالستفتاء يف ال
، الــذي )٢٠٠٧( ١٧٥٤ جملــس األمــن القــرار  ذ، اختــ٢٠٠٧أبريــل /نيــسان ٣٠ويف  - ١٩

أكتـوبر  / األولتـشرين  ٣١مدد به والية بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية حـىت          
ا التزامه مبساعدة الطرفني يف التوصل إىل حـل سياسـي عـادل             وأكد اجمللس جمددا أيض   . ٢٠٠٧

لــشعب الــصحراء الغربيـة تقريــر املـصري، يف ســياق ترتيبــات   ويكفـل   هلمـا معــا،  قبــولودائـم وم 
وإذ الحــظ دور ومــسؤوليات الطــرفني يف . متــسقة مــع مبــادئ وأغــراض ميثــاق األمــم املتحــدة

التعــاون الكامــل مــع األمــم  واصــلة ة مب الــصدد، كــرر اجمللــس دعوتــه هلمــا ولــدول املنطقــ  لــكذ
غيــة إهنــاء حالــة اجلمــود احلاليــة وحتقيــق تقــدم جتــاه إجيــاد حــل سياســي؛ ب، فيمــا بينــهااملتحــدة و

، ورحـب   ٢٠٠٧أبريـل   /نيـسان  ١١وأحاط علما مبقتـرح املغـرب املقـدم إىل األمـني العـام، يف               
إجياد حل؛ وأحاط علمـا     جتاه  لية   اليت ترمي إىل دفع العم     ،جبهود املغرب اجلادة وذات املصداقية    

ودعـا  . ٢٠٠٧أبريـل  /نيـسان  ١٠أيضا مبقتـرح جبهـة البوليـساريو املقـدم إىل األمـني العـام، يف           
، مـع مراعـاة   حـسنة ة اجمللس الطرفني أيضا إىل الدخول يف مفاوضات بدون شروط مسبقة وبنيَّ          

ي عــادل ودائــم التطــورات الــيت حــدثت يف األشــهر األخــرية، هبــدف التوصــل إىل حــل سياســ   
 لــشعب الــصحراء الغربيــة تقريــر املــصري؛ وطلــب إىل األمــني العــام  لفــكومقبــول هلمــا معــا، وي

املفاوضات حتت رعايتـه، ودعـا الـدول األعـضاء إىل تقـدمي املـساعدة املناسـبة هلـذه                   تلك  تنظيم  
ــر، يف     ــدمي تقري ــام تق ــات؛ وطلــب إىل األمــني الع ــران ٣٠  موعــد ال يتجــاوز احملادث ــه/حزي  يوني

 .، عن مركز هذه املفاوضات اليت جتري حتت رعايته وتقدمها٢٠٠٧
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، الـذي كـان     )S/2007/385(، قدم األمني العـام تقريـره        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٢٩ويف   - ٢٠
الطـرفني، يف رسـالة   دعـا  ، وأبلـغ اجمللـس بأنـه    )٢٠٠٧ (١٧٥٤ قـراره   يفجملس األمن قد طلبه     

يف ضـــيعة  الشخـــصي هلاللتقـــاء مببعوثـــين وفـــد، إىل إرســـال ٢٠٠٧مـــايو /أيـــار ٢٥مؤرخـــة 
ذكــر يف و. ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران ١٩ و ١٨غرينتــري مباهناســت، واليــة نيويــورك، يف يــومي 

ودعـا يف رسـالتني مـشاهبتني، اجلزائـر وموريتانيـا إىل            . سـرية رسالته هذه أن املناقشات ستكون      
س كـذلك بـأن االجتمـاع       وأبلغ األمني العـام اجمللـ     . حضور اجتماع ماهناست كبلدين جماورين    

ــرر     ــى النحــو املق ــد عل ــد انعق ــع م     . ق ــصلة م ــات منف ــدا اجتماع ــد عق ــان ق ــان الطرف ــهوك  بعوث
ثـات  اد، ألول مـرة منـذ احمل   بينـهما الشخصي، عالوة على عقد جلستني من املناقشات املباشـرة  

وحــضر ممثلــون للبلــدين . ٢٠٠٠املباشــرة الــيت كانــت قــد انعقــدت يف لنــدن وبــرلني، يف عــام  
ة ممثلــي البلــدين اورين، اجلزائــر وموريتانيــا، اجللــستني االفتتاحيــة واخلتاميــة، ومتــت استــشار اجملــ

ــا ــى حــد  كليهم ــومني   ة، كــل عل ــذي اســتغرق ي ــاع ال ــاء   . ، خــالل االجتم ــان أثن ــاد الطرف وأع
. فاوضـات املناقشات، تأكيد التزامهما بالعملية، وأبديا تصميمهما علـى أال يتـسببا يف اهنيـار امل              

 من أن كال منهما أعرب عـن احترامـه ملبـدأ تقريـر املـصري وقبولـه لقـرار جملـس األمـن                        وبالرغم
ــا مـــن   )٢٠٠٧( ١٧٥٤ ــات، إال أن موقفيهمـ ــإجراء املفاوضـ ــاره التكليـــف القاضـــي بـ ، باعتبـ

 . متاماتعريف تقرير املصري ظال متباعدين
ثـه الشخـصي،     املشترك الذي أعـده مبعو     الغووافق الطرفان خالل االجتماع، على الب      - ٢١
أبريــل / نيــسان٣٠املــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤وفقــا لقــرار جملــس األمــن     :الــذي يفيــد بأنــه  و

األمــني العــام لــدخول املغــرب وجبهــة البوليــساريو يف رتَّــب ، بــشأن الــصحراء الغربيــة، ٢٠٠٧
، مـع مراعـاة التطـورات الـيت حـدثت يف األشـهر              حسنةة  مفاوضات، بدون شروط مسبقة وبنيّ    

 لـشعب  كفـل  للطـرفني معـا، وي  قبـول التوصل إىل حل سياسي عـادل ودائـم وم      األخرية، هبدف   
وانعقـــد االجتمـــاع حتـــت رعايـــة األمـــني العـــام، يف ضـــيعة  . الـــصحراء الغربيـــة تقريـــر املـــصري

، مبــشاركة ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران ١٩ و ١٨هناســت، واليــة نيويــورك، يف يــومي  امب تــريغرين
ــساريو   ــون   وحــضر . الطــرفني، املغــرب وجبهــة البولي ــضا ممثل ــة أي ــة واخلتامي اجللــستني االفتتاحي

واسـتهلت  . للبلدين اجملاورين، اجلزائر وموريتانيا، كما جـرى التـشاور معهمـا كـل علـى حـدة                
ــن        ــس األم ــرار جمل ــب ق ــاع، حــسب طل ــاء االجتم ــق ). ٢٠٠٧ (١٧٥٤املفاوضــات، أثن واتف

شـــهر اين مـــن عمليـــة املفاوضـــات يف ماهناســـت، يف األســـبوع الثـــ تـــستمر الطرفـــان علـــى أن 
 .٢٠٠٧أغسطس /آب
 


