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 الدورة الثالثة والستون
 *وليةأل من القائمة ا٣٩البند 

    تنفيذ إعالن منح االستقالل والشعوب املستعمرة
   ربيةغمسألة الصحراء ال  
   تقرير األمني العام  

 موجز 
، التقـارير الـيت كـان       ٦٢/١١٦يلخص هذا التقرير املقدم عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة             
العــام قــد قــدمها إىل جملــس األمــن عــن احلالــة املتعلقــة بالــصحراء الغربيــة يف الفتــرة مــن  األمــني 

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٧يوليه /متوز ١
 

  
 اعتمــدت اجلمعيــة العامــة دون تــصويت القــرار ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٧يف  - ١
ة مـع األطـراف      مساعيه احلميـد   وواصل األمني بذل  .  املتعلق مبسألة الصحراء الغربية    ٦٢/١١٦

ــة، ــع   املعني ــق م ــاون الوثي ــي    بالتع ــاد األفريق ــيس مفوضــية االحت ــذي    . رئ ــر ال ــذا التقري ــدم ه ويق
 مـن  ٧، عمـال بـالفقرة   ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٣٠ إىل   ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١الفتـرة مـن      يغطي

 .٦٢/١١٦القرار 
 تقريـــرا مؤرخـــا ، قـــدم األمـــني العـــام)٢٠٠٧ (١٧٥٤وعمـــال بقـــرار جملـــس األمـــن  - ٢
ويف . ربيـة  عـن احلالـة املتعلقـة بالـصحراء الغ        ،)S/2007/619 (٢٠٠٧أكتـوبر   /تشرين األول  ١٩
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ذلك التقرير أخطر األمني العام اجمللس بأن الطرفني، املغرب وجبهة البوليساريو قـد شـاركا يف                
ــات يف    ــن احملادثـ ــة مـ ــة ثانيـ ــسطس / آب١١ و ١٠جولـ ــر  . ٢٠٠٧أغـ ــاركت اجلزائـ ــد شـ وقـ

ومشـل االجتمـاع تبــادال لـآلراء فيمـا يتعلــق     . ارمهـا بلــدي اجلـوار  بتانيـا يف االجتمـاع باعت  وموري
ــرار     ــن للق ــس األم ــذ جمل ــم املتحــدة     )٢٠٠٧ (١٧٥٤بتنفي ــن األم ــدمها خــرباء م ؛ وعروضــا ق

ــة      ــة واإلدارة احمللي ــاملوارد الطبيعي ــصلة ب ــشأن مواضــيع مت ــشات ب ــاء   . ومناق ــان أثن ــق الطرف وواف
للمبعوث الشخصي لألمني العام أقرا فيه بأن الوضـع الـراهن غـري مقبـول،               االجتماع على بيان    

وفيمـا يتعلـق باحملافظـة علـى وقـف إطـالق النـار،              . وبأهنما ملتزمان مبواصلة التفاوض حبسن نية     
أخطر األمني العام اجمللس بأن احلالة هادئة عموما يف املنطقة الـيت تقـع يف نطـاق مـسؤولية بعثـة                 

وال تزال االنتهاكات الـيت ارتكبـها كـال الطـرفني           . ستفتاء يف الصحراء الغربية   األمم املتحدة لال  
 عنـد مـستواها الـذي كانـت عليـه خـالل الفتـرة املـشمولة بــالتقرير         ١لالتفـاق العـسكري رقـم    

وباإلضــافة إىل ذلــك مــا برحــت . الــسابقة لبعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الــصحراء الغربيــة
ال الطرفني النتهاكات منـذ أمـد بعيـد؛ فمنـذ بـدء واليـة البعثـة فـرض                   البعثة تالحظ ارتكاب ك   

وفيمـا يتعلـق باألنـشطة      . كال الطرفني قيودا على حرية تنقل املراقبني العسكريني التابعني للبعثة         
اإلنسانية واجلهود تقودها مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وبرنـامج األغذيـة العـاملي،                 

ن إمدادات األغذية ال تـزال هـشة وأن عـدم وجـود خمزونـات مأمونـة مـن        أوضح األمني العام أ   
ووافـق األمـني العـام      .  ال يزال مـدعاة للقلـق الـشديد        ٢٠٠٦أكتوبر  /األغذية منذ تشرين األول   

ــاده أن بــدء عمليــة           ــراه مبعوثــه اخلــاص ومف ــى التقيــيم الــذي أج ــه وتوصــياته عل يف مالحظات
جملـس األمـن بـأن يكـرر طلبـه          نية، أوصى األمني العام     ومن ناحية ثا  . املفاوضات مبعث ارتياح  

) ٢٠٠٧ (١٧٥٤إىل كــال الطــرفني بالــدخول يف مفاوضــات حقيقيــة ممــا يكفــل تنفيــذ القــرار   
 .تنفيذا فعليا بشكل أكرب

، )٢٠٠٧ (١٧٨٣ اعتمد جملـس األمـن القـرار         ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ويف   - ٣
). S/2007/619 (٢٠٠٧أكتـوبر  /تـشرين األول  ١٩ؤرخ بعد أن نظر يف تقريـر األمـني العـام املـ       

وطلب جملس األمن إىل الطرفني يف ذلك القرار أن يواصال إظهار اإلرادة الـسياسية والعمـل يف                 
 ١٧٥٤بيئة مواتية للحوار من أجل املشاركة يف مفاوضات موضوعية، مما يكفل تنفيـذ القـرار                

 مواصلة املفاوضـات حتـت رعايـة األمـني     وأهاب بالطرفني أيضا  . ، وجناح املفاوضات  )٢٠٠٧(
حبسن نيـة، علـى أن تؤخـذ يف االعتبـار اجلهـود املبذولـة منـذ عـام                   والعام، بدون شروط مسبقة     

والتطورات احلاصلة يف الشهور السابقة، بغرض حتقيق حل سياسي دائـم ومقبـول مـن                ٢٠٠٦
ق ترتيبـات تتفـق مـع       كال الطرفني، مبا يكفـل لـشعب الـصحراء الغربيـة تقريـر مـصريه، يف سـيا                 

مبادئ ميثاق األمم املتحـدة ومقاصـده، وأحـاط علمـا بـدوري الطـرفني ومـسؤولياهتما يف هـذا              
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠وقرر اجمللس أيضا متديد والية البعثة حىت . الصدد
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ــالقرار   - ٤ ــوبر / تــشرين األول٣١، املــؤرخ )٢٠٠٧ (١٧٨٣وعمــال ب قــدم  ،٢٠٠٧أكت
 عـن احلالـة واملفاوضـات       ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٥لس تقريرا مؤرخا    األمني العام إىل اجمل   

ويف ذلـك التقريـر أخطـر األمـني         ). S/2008/45(املتعلقة بالـصحراء الغربيـة والتقـدم احملـرز فيهـا            
، يف ٢٠٠٨ينـاير  / كـانون الثـاين  ٩ إىل ٧العام اجمللس بأن الطرفني قد شـاركا أثنـاء الفتـرة مـن          

وخـالل املناقـشات، كـرر الطرفـان        . اوضات قام بتيسريها مبعوثه الشخـصي     جولة ثالثة من املف   
يزال موقفامها املعلنان متبـاينني      وبالرغم من ذلك ال   . اإلعراب عن التزامهما بعملية املفاوضات    

بشأن سبل حتقيق حل سياسي دائم ومقبول للطرفني مبا يكفل لـشعب الـصحراء الغربيـة تقريـر              
 ١٧٥٤يتعلـق بتنفيـذ القـرارين        ا يف تبادل مـستفيض لـآلراء فيمـا        وشارك الطرفان أيض  . مصريه

وباإلضــافة إىل ذلــك، أدرجــت مــسألة تــدابري بنــاء الثقــة يف       ). ٢٠٠٧ (١٧٨٣و ) ٢٠٠٧(
يتعلق بالتدابري احلالية أو اإلضـافية       جدول األعمال سعيا إىل زيادة توضيح موقفي الطرفني فيما        

وشارك الطرفـان أيـضا يف مناقـشات    . ملناقشة تلك التدابريلبناء الثقة، فضال عن احملفل املناسب    
ويف هناية االجتمـاع، وافـق      . بشأن مسائل مواضيعية تتعلق باإلدارة، واالختصاصات واألجهزة      

الطرفــان علــى بيــان املبعــوث الشخــصي لألمــني العــام، الــذي جــرى فيــه التــسليم بــأن الطــرفني  
ويف الوقــت . ن مــسائل أساســية موضــع حبــثانفكــا يعربــان عــن اختالفاهتمــا الــشديدة بــشأ مــا

ذاته، كرر الطرفان التزامهما بإظهار اإلرادة السياسية والتفاوض حبسن نية على حنو مـا طالـب                
به جملس األمن، واتفقا على ضرورة االنتقال بالعملية إىل طور املفاوضات املكثفة واملوضـوعية              

 .بصورة أكرب
، قدم األمني العام إىل جملس األمن تقريـرا         )٢٠٠٧ (١٧٨٣وعمال بقرار جملس األمن      - ٥

األمني العام جملس األمـن يف ذلـك        وأخطر  ). S/2008/251) (٢٠٠٨(أبريل  / نيسان ١٤مؤرخا  
ــن      ــرة مـ ــة يف الفتـ ــارة إىل املنطقـ ــطلع بزيـ ــد اضـ ــه الشخـــصي قـ ــأن مبعوثـ ــر بـ  ١٥ إىل ٥التقريـ

 املفاوضـات إىل طـور مـن    فرباير إلجراء مشاورات متعمقـة بـشأن سـبل االنتقـال بعمليـة        /شباط
وأخطـر األمـني العـام اجمللـس أيـضا بـأن الطـرفني        . املكثفة واملوضوعية بصورة أكـرب    املفاوضات  

. ، يف اجلولـة الرابعـة مـن املفاوضـات      ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٨ إىل   ١٦قد شاركا يف الفترة مـن       
ــا باعت   ــر وموريتاني ــدي اجلــوار  بوحــضرت اجلزائ ــان   وخــال. ارمهــا بل ــشات، كــرر الطرف ل املناق

وأثناء االجتمـاع، شـارك الطرفـان يف تبـادل واسـع لـآلراء بـشأن                . التزامهما بعملية املفاوضات  
. يتعلق مبمارسة مبدأ تقرير املـصري      ، فيما )٢٠٠٧ (١٧٨٣و  ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤تنفيذ القرارين   

ــق       ــسائل مواضــيعية تتعل ــشأن م ــشات ب ــان يف مناق ــك، شــارك الطرف ــاإلدارة باإلضــافة إىل ذل  ب
وُدعــي الطرفــان أيــضا إىل النظــر يف  . واالختــصاصات واألجهــزة، فــضال عــن العدالــة واملــوارد 

ويف هـذا الـصدد، رد وفـد جبهـة البوليـساريو            . تعزيز برنامج تدابري بناء الثقة، وتوسـيع نطاقهـا        
خـريا  أواتفـق الطرفـان   . بأنه يقبل مجيع املقترحات املقدمة من املبعوث الشخصي، دون اسـتثناء    
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علــى استكــشاف إمكانيــة بــدء زيــارات أســرية بطريــق الــرب، باإلضــافة إىل الربنــامج احلــايل          
ــق اجلــو   ــارات األســرية بطري ــسان    . للزي ــاحترام حقــوق اإلن ــق ب ــان مــسائل تتعل ــار الطرف يف وأث

ــدوف     ــة تن ــضال عــن، خميمــات الالجــئني يف منطق ــيم، ف ــق   ويف . اإلقل ــامي، واف االجتمــاع اخلت
ة املفاوضـات يف موعـد      للمبعوث اخلاص وأكدا من جديد التزامهمـا مبواصـل        الطرفان على بيان    

 .مشترك حيدد باتفاق
تـزال   وفيما يتعلق بوقف إطالق النار، أخطر األمـني العـام جملـس األمـن بـأن احلالـة ال                   - ٦

وال تـزال البعثـة تتمتـع بعالقـات     . هادئة بوجه عـام يف املنطقـة الـيت تقـع ضـمن مـسؤولية البعثـة        
ومـن ناحيـة    . ع كل من اجليش امللكي املغريب ومع القوات املـسلحة جلبهـة البوليـساريو             جيدة م 
بيد أن كـال الطـرفني   . يزال كال اجلانبني ميتنعان عن التعامل مع أحدمها اآلخر مباشرة   ثانية، ال 

يتعلق بوضع عالمات على األلغـام والـذخائر غـري املنفجـرة             مستمران يف التعاون مع البعثة فيما     
 .ذخائر اليت انتهت صالحيتها والتخلص منهاوال
وفيما يتعلق بتدابري بناء الثقة، أوضح األمني العام أن برنـامج تبـادل الزيـارات األسـرية        - ٧

الذي تقوده مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ال يزال ُينفذ بنجـاح بالتنـسيق الوثيـق مـع                  
خميمـات الالجـئني بـالقرب مـن تنـدوف وبـني اإلقلـيم               بني   ة اجملاني ية اهلاتف اخلدمةوتعمل  . البعثة

وقد اشترت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، بدعم مـن البعثـة، أيـضا              . بصورة ناجحة 
 ١٨٠املعــدات الالزمــة إلنــشاء مركــز خــامس للــهواتف، يف خمــيم الداخلــة، علــى بعــد حــوايل  

 علـى إذن باسـترياد معـدات        تفاوض مع حكومة اجلزائر للحـصول     كما ت كيلومترا من تندوف،    
برنـامج بنـاء   ضـمن  احللقة الدراسـية األوىل     إللغاء  وأعرب األمني العام عن األسف      . إىل اجلزائر 

بعـد قيـام    ،  ٢٠٠٧نـوفمرب   /يف تـشرين الثـاين    الثقة، اليت كان مقررا عقدها يف ماديرا، الربتغال،         
ست يف وضع ميكّنها مـن قبـول    املغرب بإخطار مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأهنا لي        

وأشـار األمـني العـام إىل أن برنـامج تـدابري بنـاء              .  للغرض مبدأ احللقة الدراسية أو مدى مالءمته     
ينطـوي علـى   قق فيه تقدم ملحوظ بني الطـرفني مـؤخرا، وأنـه            حن الذي   وهو اجملال الوحيد  الثقة  

يـؤثر مباشـرة علـى    كمـا   إمكانية بناء الثقـة واملـساعدة علـى كـسر اجلمـود يف جمـاالت أخـرى،        
الـدويل  يهيـب بـاجملتمع   ولـذلك،  .  جـدا إنـساين نوعية حياة أبناء الصحراء الغربية على مـستوى     

 املاحنني على املـسامهة بـسخاء       ث بقوة أوساط  كما حي الربنامج،  من أجل استمرار    إظهار دعمه   
 .الربنامج يف

يـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان        وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان، أفادت املنظمـات غـري احلكوم          - ٨
لنـشطاء يف جمـال حقـوق اإلنـسان     عن حدوث مضايقات واعتقاالت مزعومة ل ومصادر أخرى   

بـدا فيهـا أن حقوقـا مثـل         إىل حـوادث    وأشـري   والنشطاء السياسيني من أبنـاء الـصحراء الغربيـة،          
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ات الـسلط تعرضـت للخطـر عـل يـد         ،  واالجتمـاع حرية التعبري ويف تكـوين اجلمعيـات        احلق يف   
مـا يـزعم   وإضافة إىل ذلك، أعربت وسائط اإلعالم املغربية عن قلقها بشأن   . املغربية يف اإلقليم  

انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان يف خميمــات الــصحراء الغربيــة بــالقرب مــن تنــدوف، عــن حــدوث 
أبنـاء الـصحراء   بـني  وأبرزت ما ُيـزعم مـن تـدهور حقـوق اإلنـسان واحلالـة اإلنـسانية لالجـئني               

 . املخيماتالغربية يف
ــة        - ٩ ــلة عمليـ ــرفني مبواصـ ــالتزام الطـ ــياته بـ ــه وتوصـ ــام يف مالحظاتـ ــني العـ ــب األمـ ورحـ

هـذا  علـى   احلفـاظ   املفاوضات، بيد أنه أعرب عن اتفاقه مع املبعوث اخلاص علـى أنـه ال ميكـن                 
الزخم إال مبحاولة التوصل إىل وسيلة للخروج مـن حالـة اجلمـود الـسياسية الراهنـة مـن خـالل                     

 .والرغبة يف التسويةالواقعية  الطرفني بحتلي كال
، )S/2008/251 (٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٤وبعد النظـر يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ              - ١٠

وأقـر اجمللـس    . ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٣٠املـؤرخ   ) ٢٠٠٨ (١٨١٣اعتمد جملس األمـن القـرار       
ــواردة يف  ــة حتلــي كــال الطــرفني ب التقريــر بــأن التوصــية ال رغبــة يف التــسوية ضــروري  والالواقعي

اإلرادة إظهـــار وطالــب اجمللـــس الطـــرفني مبواصـــلة  . زخـــم العمليـــة التفاوضـــيةللحفــاظ علـــى  
طــور املفاوضــات املكثفــة   مــن أجــل الــدخول يف   بيئــة مواتيــة للحــوار   الــسياسية والعمــل يف  

، )٢٠٠٧ (١٧٨٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤، مبــا يكفــل تنفيــذ القــرارين واملوضــوعية بــصورة أكــرب
دعمه القـوي اللتـزام األمـني العـام ومبعوثـه الشخـصي بالتوصـل إىل                وأكد  املفاوضات؛  وجناح  

ومـضى اجمللـس مطالبـا كـال الطـرفني مبواصـلة املفاوضـات حتـت                . حل ملسألة الـصحراء الغربيـة     
، على أن تؤخذ يف االعتبار اجلهـود املبذولـة          وحبس نية رعاية األمني العام ودون شروط مسبقة       

لتطورات الالحقة، بغرض حتقيق حل سياسي عـادل ودائـم ومقبـول لكـال           ، وا ٢٠٠٦منذ عام   
يف سياق الترتيبات املتفقة مـع مبـادئ        تقرير مصريه   لشعب الصحراء الغربية    مما يكفل   الطرفني،  

وقـرر  . ، ومع مالحظة دور ومسؤوليات الطرفني يف هذا الصدد         ومقاصده ميثاق األمم املتحدة  
أبريـل  / نيـسان  ٣٠حـىت     املتحـدة لالسـتفتاء يف الـصحراء الغربيـة         اجمللس متديد والية بعثـة األمـم      

٢٠٠٩. 
 


