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ــ   ــني العـتقري ـــر األم ــشـ ـــأن حالــام ب ـــة املفاوضـ ـــات املتعلقـ ــة  ـ ــصحراء الغربي ة بال
 والتقدم احملرز فيها

 
 مقدمة - أوال 

، الذي أهاب فيـه اجمللـس       )٢٠٠٧ (١٧٨٣ُيقدَّم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن         - ١
ــة    ــة مؤاتي ــسياسية والعمــل يف بيئ ــالطرفني مواصــلة إظهــار اإلرادة ال للحــوار مــن أجــل إجــراء   ب

.  املفاوضــــاتوجنـــاح ) ٢٠٠٧( ١٧٥٤مفاوضـــات موضـــوعية، مبـــا يكفـــل تنفيـــذ القـــرار       
بــالطرفني مواصــلة املفاوضــات حتــت رعــاييت دون شــروط مــسبقة وحبــسن اجمللــس أهــاب  كمــا

 والتطــورات احلاصــلة علــى مــــدار الــشهور  ٢٠٠٦نيــــة، مــع أخــذ اجلهــود املبذولــة منــذ عــام  
ــن أجــل التوصــل إىل حــل سياســي    األخــرية يف احلــس  ــرفني    بان، م ــول للط ــم ومقب ــادل ودائ  ع

يكفـل لـشعب الـصحراء الغربيـة تقريـر مـصريه يف سـياق ترتيبـات تتـسق مـع مبـادئ ميثـاق                          مبا
 ويف القــرار. األمــم املتحــدة ومقاصــده، ومالحظــة دور ومــسؤوليات الطــرفني يف هــذا الــصدد  

، تقريــرا عــن حالــة ٢٠٠٨ينــاير /نون الثــاين كــا٣١قــدم، حبلــول أ أن نفــسه، طلــب اجمللــس إيلّ
 والتقـدم احملـرز فيهـا، وأعـرب عـن اعتزامـه عقـد اجتمـاع                 املفاوضات اليت جتـري حتـت رعـاييت       

ويشمل هذا التقرير التطـورات احلاصـلة منـذ صـدور تقريـري املـؤرخ               . لتسلم التقرير ومناقشته  
 ).S/2007/619 (٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٩

 
 املفاوضات والتقدم احملرز فيهاحالة  - ثانيا 

اجلبهــة ، وجهــت إىل الطــرفني، املغــرب و)٢٠٠٧ (١٧٨٣عمــال بقــرار جملــس األمــن  - ٢
، رســـالتني مـــؤرختني )جبهـــة البوليـــساريو(الـــشعبية لتحريـــر الـــساقية احلمـــراء وهنـــر الـــذهب 

عـوثي  ، دعوهتما فيهما إىل إرسال وفدين إىل اجتماع يتوىل مب         ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ٤
يف الفتـرة   الشخصي، بيتر فان والسون، تيسري عقده بضيعة غرينتري يف ماهناسـيت، نيويـورك،              

وقـــد جـــاء يف رســـاليت علـــى وجـــه التحديـــد أن  . ٢٠٠٨ينـــاير / كـــانون الثـــاين٩إىل  ٧مـــن 
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ــة        ــا هــو مواصــلة عملي ــسات خاصــة وأن اهلــدف مــن االجتمــاع إمن املناقــشات ســتدور يف جل
ــران١٩ و ١٨يــومي قــدا جتمــاعني اللــذين ُعاملفاوضــات الــيت بــدأت باال  ــه / حزي  ٢٠٠٧يوني

ويف رســالتني ممــاثلتني، دعــوت اجلزائــر وموريتانيــا  . ٢٠٠٧أغــسطس / آب١١ و ١٠يــومي و
 .إىل حضور اجتماع ماهناسيت، باعتبارمها بلدي اجلوار

ــري،   - ٣ ــاع يف ضــيعة غرينت ــد االجتم ــن وانعق ــرة م ــاين ٩ إىل ٧  يف الفت ــاير / كــانون الث ين
وعقد الطرفان جلسات منفصلة مع مبعوثي الشخصي، كمـا عقـدا     . ، كما كان مقررا   ٢٠٠٨

لــــدي اجلــــوار، اجلزائــــر وكــــان ممثلــــو ب. عــــدة جلــــسات أجريــــا فيهــــا مناقــــشات مباشــــرة 
حاضــرين يف اجللـستني االفتتاحيــة واخلتاميـة، وجــرت استـشارهتم بــصورة منفــصلة     وموريتانيـا، 

 .أثناء االجتماع
لشخصي لدى افتتاحه االجتمـاع أن جملـس األمـن يتوقـع مـن الطـرفني                وأكد مبعوثي ا   - ٤

أن يتفاوضا حبسن نية وأن يظهرا اإلرادة السياسية إلجراء مناقـشات موضـوعية وضـمان جنـاح           
وأثناء اجللسة االفتتاحية ويف املناقشات اليت تلتها، جدد الطرفـان تأكيـد التزامهمـا              . املفاوضات

غـري  ). ٢٠٠٧ (١٧٨٣ و) ٢٠٠٧ (١٧٥٤اري جملـس األمـن      بعملية املفاوضـات وبتنفيـذ قـر      
أهنما قد ظال متباعدين كثريا يف موقفيهما املعلنني بشأن سبل حتقيق حل سياسـي عـادل ودائـم                  

وكنتيجــة لــذلك، . ومقبـول لــدى الطــرفني، مبــا يكفــل لــشعب الــصحراء الغربيــة تقريــر مــصريه 
ك تقريبـا أي تبـادل      مل يكـن هنـا    ينـهما،   وبالرغم من أن الطـرفني تفـاعال بـصورة ديناميـة فيمـا ب             

 .ميكن اعتباره مبثابة مفاوضات
وأثناء االجتمـاع، شـارك الطرفـان يف تبـادل موسـع لـآلراء فيمـا يتعلـق بتنفيـذ قـراري                       - ٥

وعالوة على ذلك، وعلـى حنـو مـا أعلـن           ). ٢٠٠٧ (١٧٨٣ و) ٢٠٠٧ (١٧٥٤جملس األمن   
ــؤرخ    ــن املــ ــري إىل جملــــس األمــ ــل يف تقريــ ــه بالفعــ ــشرين األول١٩ عنــ ــوبر / تــ  ٢٠٠٧أكتــ

)S/2007/619(    ــاء الثقــة يف جــدول األعمــال مــن أجــل التوصــل إىل ، أدرج موضــوع تــدابري بن
ذلك بــشأن املنتــدى وقفْي الطــرفني بــشأن التــدابري القائمــة أو اإلضــافية، وكــ  صــورة أوضــح ملــ 

وشـارك الطرفـان أيـضا يف مناقـشات بـشأن املـسائل املواضـيعية               . املناسب ملناقشة تلـك التـدابري     
 وافيــة علــى لــردود الطــرفني  تقــدميوبــالرغم مــن. املتعلقــة بــاإلدارة واالختــصاصات واألجهــزة

كـل  األسئلة اليت أثارها مبعوثي الشخصي من أجل احلصول على توضيحات بشأن اقتراحـات              
ــهما إىل حــد مــا،       فإهنمــا منــهما بــشأن تلــك املــسائل املواضــيعية، ومــن التفاعــل الــذي دار بين

 . يف اقتراحات كل منهماالواردةيتدارسا العناصر احملددة  مل
وفيما يتعلق باملرحلة املقبلة من العملية، يسرين أن أبلغ اجمللس أن الطرفني رحبا، أثنـاء                - ٦

لشخصي القيام بزيارة للمنطقـة قريبـا إلجـراء مـشاورات متعمقـة،             االجتماع، باعتزام مبعوثي ا   
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 بـضيعة غرينتـري،   ٢٠٠٨مـارس  / آذار١٣ إىل ١١ يف الفتـرة مـن   ووافقا على أن جيتمعا جمددا   
 .نيويورك، يف إطار جولة رابعة من احملادثات

ا  هـذ  مرفق يف   الواردويف ختام االجتماع، وافق الطرفان على بيان مبعوثي الشخصي،           - ٧
التقرير، الذي جددا فيه تأكيد التزامهما بإظهار اإلرادة الـسياسية والتفـاوض حبـسن نيـة، علـى                  
النحو الذي دعا إليه جملس األمن، واتفقا على ضرورة االنتقـال بالعمليـة إىل طـور املفاوضـات                  

 .املوضوعية واملكثفة بصورة أكرب
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 املرفق
 

 ]باالنكليزية والفرنسية: األصل[
 

 بعوث الشخصي لألمني العام للصحراء الغربيةبيان امل  
 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩، ضيعة غرينتري، )تفاق مع الطرفنيالبا(  

 
اجتمع ممثلو املغـرب وجبهـة البوليـساريو حتـت رعايـة األمـم املتحـدة بـضيعة غرينتـري                     
ما بغيــة ، يف ســياق مواصــلة املناقــشات اجلاريــة بينــه٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٩  و٨يــومي 
الـصحراء الغربيـة حيظـى بقبـول        املتعلق ب رتاع  خمرج من الطريق املسدود الذي وصل إليه ال       إجياد  

ــانبني ــو ب   . اجلـ ــان ممثلـ ــسابقتني، كـ ــات الـ ــوليت احملادثـ ــرار جـ ــى غـ ــر  وعلـ ــوار، اجلزائـ ــدي اجلـ لـ
حاضــرين أيــضا يف اجللــستني االفتتاحيــة واخلتاميــة وجــرت استــشارهتم بــصورة         وموريتانيــا،

 . أثناء احملادثاتمنفصلة
ــن       ــراري جملــس األم ــذ ق ــى تنفي ــشات عل  ١٧٨٣ و) ٢٠٠٧ (١٧٥٤وتركــزت املناق

ت، اسـتمرت االختالفـات الـشديدة يف        وخالل اليومني اللذين جرت فيهما املناقشا     ). ٢٠٠٧(
ويف الوقــت ذاتــه، أكــد . ة املطروحــةاآلراء الــيت أعــرب عنــها الطرفــان بــشأن القــضايا اجلوهريــ 

 التزامهما بإظهار اإلرادة السياسية والتفاوض حبسن نية، علـى النحـو الـذي دعـا           الطرفان جمددا 
ــة إىل طــور املفاوضــات املوضــوعية       ــا علــى ضــرورة االنتقــال بالعملي ــه جملــس األمــن، واتفق إلي

 .واملكثفة بصورة أكرب
وعــالوة علــى ذلــك، نــاقش الطرفــان موضــوع تــدابري بنــاء الثقــة ولكنــهما مل يتوصــال    

ــة بــشأن مــسائل مواضــيعية مــن قبيــل اإلدارة     . اتفــاقبــشأنه إىل  ــا مناقــشات متهيدي كمــا أجري
 .واالختصاصات واألجهزة

وفيمــا يتعلــق بــاخلطوات املقبلــة يف العمليــة، اتفــق الطرفــان علــى االجتمــاع يف الفتــرة     
ــة رابعــة مــن   ٢٠٠٨مــارس / آذار١٣ إىل ١١ مــن  بــضيعة غرينتــري، نيويــورك، يف إطــار جول

د رحب الطرفان باعتزامي القيام بزيارة للمنطقة قريبا إلجراء مـشاورات متعمقـة            وق. احملادثات
 .تلك املناقشاتل األساس الالزمهبدف املساعدة على حتضري 
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