
A/64/185  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
28 July 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

190809    190809    09-42989 (A) 
*0942989* 

  الدورة الرابعة والستون
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  تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان
      والشعوب املستعمرة

    مسألة الصحراء الغربية    
        رير األمني العامتق    

  موجز  
 قـدمها    التقارير اليت  ،٦٣/١٠٥ هذا التقرير، املقدم عمال بقرار اجلمعية العامة      يلخص    

 احلالـــــة يف الـــــصحراء الغربيـــــة يف الفتـــــرة مـــــن بـــــشأناألمـــــني العـــــام إىل جملـــــس األمـــــن 
  .٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٨ يوليه/متوز ١
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ــسمرب / كــانون األول١٨ يف  - ١ ــة،   ٢٠٠٨دي ــة العام ــ، اعتمــدت اجلمعي ــصويت، ب دون ت
عـام، بالتعـاون الوثيـق مـع        األمـني ال  وواصـل   .  بـشأن مـسألة الـصحراء الغربيـة        ٦٣/١٠٥القرار  

هــذا ويقــدم . رئــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي، بــذل مــساعيه احلميــدة لــدى األطــراف املعنيــة
 ،٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠٠٨ يوليـه / متـوز  ١مـن   املمتـدة   التقرير الذي يغطـي الفتـرة       

  .٦٣/١٠٥ من القرار ٧فقا للفقرة و
قـــدم األمـــني العـــام تقريـــرا بتـــاريخ  ، )٢٠٠٨ (١٨١٣عمـــال بقـــرار جملـــس األمـــن  و  - ٢

 احلالـة يف الـصحراء      بـشأن إىل جملس األمـن     ) Corr.1 و   S/2009/200 (٢٠٠٩أبريل  /نيسان ١٣
لــس أنــه يف أعقــاب هنايــة واليــة مبعوثــه      اجمليف ذلــك التقريــر، أبلــغ األمــني العــام     و. الغربيــة

كـثرية   مناقـشات   األمانة العامةأجرت، ٢٠٠٨أغسطس /الشخصي، بيتر فان والسوم، يف آب  
ــة   وغريمهــالطــرفنيمــع  ــاألمر  ا مــن اجلهــات الفاعل ــشأن املهتمــة ب ــة خامــسة مــن  إجــراء ب جول

اخلارجية والتعـاون   الشؤون  وزير  ب، اجتمع األمني العام     ٢٠٠٨سبتمرب  /يف أيلول و. املفاوضات
. التفـاوض  عمليـة    للمـضي قـدما يف     الـسبل  الطيب الفاسي الفهري، وحبث معـه أفـضل          ،املغريب

ــام للـــشؤون الـــسياسية،  قـــام وو ــارة لـــني باســـكو، . بكيـــل األمـــني العـ  ١٤يف  املغـــرب بزيـ
ــوبر /تــشرين األول ١٥ و ــد مــن املناقــشات بــشأن هــذه    ٢٠٠٨أكت   ويف.املــسألة إلجــراء مزي
ــاين  ٤ ــشرين الثــ ــام   /تــ ــني العــ ــع األمــ ــوفمرب، اجتمــ ــنــ ــساريو،   بــ ــة البوليــ ــام جلبهــ األمني العــ

ألمـم املتحـدة   االتزام جمدداً لطرفني لاألمني العام أكد  عات،   االجتما هذهيف  و. العزيز عبد حممد
 جملس األمن، وشدد علـى أن املفاوضـات     الصادر من واصلة عملية املفاوضات وفقا للتكليف      مب

يف يف ماهناسـت،  الـيت عقـدت   ربـع  األاحملادثـات   املقبلة ستعتمد علـى التقـدم احملـرز يف جـوالت            
 ١٨١٣لـس   اجملقـرار   ب الشخـصي اجلديـد سيـسترشد        بعوثـه م وأن،  الواليات املتحدة األمريكيـة   

 احملــرزاملبعــوث الشخــصي أيــضا يف االعتبــار التقــدم وســيأخذ . القرارات الــسابقةبــو) ٢٠٠٨(
يكفــل  الطــرفني لــدى حــل سياســي عــادل ودائــم ومقبــول   للتوصــل إىلحــىت اآلن يف الــسعي 

  .هتقرير مصرييف احلق شعب الصحراء الغربية ل
ن األمـني العـام كريـستوفر روس مبعوثـا شخـصيا           ، عـيّ  ٢٠٠٩ينـاير   /لثـاين يف كانون ا  و  - ٣

ــه  ــدا ل ــة        . جدي ــرب وجبه ــي املغ ــع ممثل ــشاورات م ــسيد روس م ــك احلــني، أجــرى ال ــذ ذل ومن
ا مــن البلــدان ، اجلزائــر وموريتانيــا، وغريمهــاجملــاورينن يمــع ممثلــي البلــدوكــذلك  ،البوليــساريو

 ،يوليـه / متـوز  ١ إىليونيـه   / حزيران ٢٢من  وفرباير  /اط شب ٢٨ إىل   ١٧ من   تنييف الفتر و. املهتمة
 بـشأن  تني اجملـاور تنيالـدول مـع   والطـرفني  ببعثتني إىل املنطقة إلجراء مـشاورات متعمقـة مـع     قام

باإلضـافة إىل ذلـك، زار    .  أكثـر كثافـة وموضـوعية       مرحلـة  عملية املفاوضات إىل  االنتقال ل سبل  
أعـضاء يف   باعتبارهـا    ،سا والواليـات املتحـدة    سـبانيا وفرنـ   إكل مـن    املبعوث الشخصي عواصم    

ــة جمموعــة أصــدقاء  يف وقــت الحــق و. إلجــراء مــشاورات بــشأن املفاوضــات الــصحراء الغربي
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أكـدوا   العام أن مجيـع حماوريـه        نيألماستطالعية إىل املنطقة، أبلغ املبعوث الشخصي       اال اتهزيارل
 علـى ،   العاصمة اكشوط واجلزائر  يف الرباط وتندوف ونو    االجتماعات اليت عقدها معهم   خالل  
سألة الـصحراء الغربيـة يف أسـرع        ملـ  بالتعاون مع األمم املتحدة هبدف التوصل إىل حـل           مالتزامه

عـودة  من أجل    و ، املنطقة يفوقت ممكن، كشرط أساسي لتحقيق االستقرار والتكامل والتنمية         
أنـه  ألمـني العـام     اث الشخصي   وأبلغ املبعو .  الطبيعية ممارسة حياهتم الجئي الصحراء الغربية إىل     

ــى   ــيري عل ــرأ أي تغ ــة     مل يط ــة الرابع ــذ اجلول ــرفني من ــف الط ــدت يف   لمفاوضــاتل مواق ــيت عق ال
  ســبل بــشأنظلــت متباعــدةأهنــا ، و٢٠٠٨مــارس /آذار ١٨ إىل ١٦ماهناســت يف الفتــرة مــن  

شعب الـصحراء الغربيـة     يكفـل لـ    الطـرفني    لـدى حل سياسي عادل ودائـم ومقبـول        التوصل إىل   
ــا إليـــه  علـــى النحـــو الـــذي ، هتقريـــر مـــصرييف ق احلـــ ، S/2008/251انظـــر (جملـــس األمـــن دعـ

  ).٤٣ الفقرة
أن بـ األمـن   أبلـغ األمـني العـام جملـس         فقد  أما بالنسبة للحفاظ على وقف إطالق النار،          - ٤

ال تـزال   بعثة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الـصحراء الغربيـة             أن  هادئة يف اإلقليم، و   العامة  احلالة  
التفـاق العـسكري   الطـرفني ل انتـهاكات   وقد اخنفـضت    . الطرفنيكال  ظى بعالقات جيدة مع     حت

الحظـت البعثـة    و. رية تنقل املراقبني العسكريني التـابعني للبعثـة       حب، باستثناء تلك املتعلقة     ١ رقم
اخنفاضـا طفيفـا    ما يشكل   وهو   من جانب اجليش امللكي املغريب،       ا انتهاكا جديد  ١١وسجلت  
 ٢٠٠٧أبريــــل /بــــني نيــــسانيف الفتــــرة مــــا املــــسجلة  ١٤ نتــــهاكات الـــــ ة مــــع االباملقارنــــ
مـا يـشكل   وهـو   انتهاكات جديدة من جانب جبهة البوليـساريو،         ٧، و   ٢٠٠٨ أبريل/ونيسان

ــع اال   ــة م ــهاكات الـــ اخنفاضــا كــبريا باملقارن ــرة  ٢٢ نت ــسجلة خــالل نفــس الفت -٢٠٠٧  يف امل
تقريـر   اجلـانبني منـذ      مـن كـال   تهاكات الطويلة األمد     حالة االن  على أي تغيري    يطرأمل  و. ٢٠٠٨

  ).S/2008/251(لس اجملألمني العام السابق املقدم إىل ا
األنشطة اإلنـسانية واجلهـود الـيت تبـذهلا مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                 ب يتعلقوفيما    - ٥

لغذائيــة ااحلــصص تــوفري  برنــامج األغذيــة العــاملي واصــلوبرنــامج األغذيــة العــاملي،  الالجــئني
باإلضــافة إىل تــوفري الغــذاء   الجئــي الــصحراء الغربيــة،    مــن  ١٢٥ ٠٠٠ إىلالعامــة الــشهرية 
لنـساء   واسوء التغذية دون اخلامسة من العمـر املعانني من ألطفال ل والتغذية التكميلية    للمدارس

 برنـامج   أجراهـا تقيـيم التغذيـة     لدراسة   أظهرت   هذه اجلهود، من  رغم  بالو. احلوامل واملرضعات 
مـايو  /يف أيـار  ، وهـي منظمـة إسـبانية غـري حكوميـة،            “منظمـة أطبـاء العـامل     ”و  األغذية العـاملي    

مبـادرة مـشتركة بـني    وإثر . أن سوء التغذية ال يزال ميثل مشكلة رئيسية يف املخيمات ،  ٢٠٠٨
 مفوضــية األمــم املتحــدةوبرنــامج األغذيــة العــاملي بــدأ لتغذيــة، لالوكــاالت لوضــع اســتراتيجية 

  .أنشطتهما يف جمال التغذيةبعثة مشتركة هتدف إىل تعزيز تأثري  لشؤون الالجئني
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 ٢٠٠٨أبريــل /بــني نيــسانفقــد أجريــت خــالل الفتــرة بالنــسبة لتــدابري بنــاء الثقــة، أمــا   - ٦
ــارس /آذارو ــة  ٣٦، ٢٠٠٩م ــا  رحل ــا وإياب ــامذهاب ــارات األســرية  للقي ــافر بالزي  ١ ١١٤، وس

املـدن   شخـصا إىل  ١ ٠٨٨القرب مـن تنـدوف، يف حـني سـافر      خميمات الالجئني ب  إىل اشخص
 الالجـئني   اليت تـربط بـني    اخلدمات اهلاتفية   وال تزال   .  اجلدار الرملي  اإلقليم غربَ الواقعة داخل   

 يف أربعــة هاتفيـة مــن خـالل مراكــز  تقــدم جمانـا  يف خميمـات تنــدوف وأفـراد أســرهم يف اإلقلـيم    
 هـذه اخلدمـة،     أت بـد  عنـدما ،  ٢٠٠٤ينـاير   /نون الثـاين  بني كـا  ففي الفترة ما    . خميمات لالجئني 

ــة  جتــاوز عــدد ، ٢٠٠٩مــارس /آذارو   إجــراءعقــبو. ات مكاملــ١٠٥ ٧٠٥ املكاملــات اهلاتفي
 وعمـال ،  ٢٠٠٨مـارس   /حمادثات بـني ممثلـي املغـرب وجبهـة البوليـساريو يف ماهناسـت يف آذار               

ضــات مــع األطــراف ، شــرعت املفوضــية يف عمليــة مفاو)٢٠٠٨ (١٨١٣قــرار جملــس األمــن ب
ــة هبــدف التوصــل إىل توســ   ــارات نطــاق ع ياملعني ــربي األســرية باســتخدام  الزي ــذا و. النقــل ال هل

ــسعى املفوضــية   ــساريو واملغــرب، وكــذلك   إىل احلــصول علــى  الغــرض، ت ــة جبهــة البولي موافق
 أنـشطة إضـافية،     أيضا يف تنفيذ  املفوضية  تنظر  . األشخاص براً  نقل   بشأن سبل حكومة اجلزائر،   

خميمـات الالجـئني،   مـن  من اإلقلـيم و املنحدرين خميمات صيفية مشتركة لألطفال     إقامة  ا فيها   مب
وقـدمت  .  واحلـج  واملـآمت تبادل الزيارات األسرية يف مناسبات اجتماعية خاصة، مثل األعراس          و

اقتـراح  ويـأيت   .  اجلهـات املاحنـة املعنيـة      وواصـلت إشـراك   لطـرفني   إىل ا املفوضية عـدة مقترحـات      
 إزاءن  وملشاعر اإلحباط اليت أعرب عنـها املـستفيد       مراعاة  طاق برنامج تدابري بناء الثقة      توسيع ن 

  .دودة نسبيااحلايل احملقدرة الربنامج 
منظمات دولية غري حكومية معنية حبقـوق       أفادت    فقد قوق اإلنسان، حب فيما يتعلق أما    - ٧

ــق مــصادر أخــرى  واإلنــسان  ــاءات تتعل ــال مبــضايقة عــن ادع حقــوق يف جمــال  نيناشــط واعتق
أن  بـدا فيهـا    إىل وقـوع حـوادث       تالـصحراء الغربيـة، وأشـار     مـن   سياسـيني   وناشطني  اإلنسان  

ــيم   ــة يف اإلقل ــسلطات املغربي ــهكتال ــة التعــبري  حقــوق  انت ــات والتجمــع وحري . تكــوين اجلمعي
م  إىل األمـني العـا  ئلني العـام جلبهـة البوليـساريو رسـا       األمكتب  خالل الفترة قيد االستعراض،     و

 لـسكان  بشأن انتـهاكات مزعومـة حلقـوق اإلنـسان     قلقه عن أعرب فيهايف عدد من املناسبات   
وقــوع عــن  املغربيــة اإلعــالموســائل أفــادت باإلضــافة إىل ذلــك، . يف اإلقلــيمالــصحراء الغربيــة 

. الـصحراء الغربيـة بـالقرب مـن تنـدوف         الجئي  انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان يف خميمات       
أعــرب احملــاورون  األمــم املتحــدة، مــوظفي مــع كبــار اجتماعــاتيف و، ديــدة عيف مناســباتو

انتـهاكات  وإزاء   ،تنـدوف الالجئني ب  يف خميمات    ة اإلنساني احلالة تدهور   م إزاء  عن قلقه  املغاربة
  . ية اإلنسانهممزعومة حلقوق

ة واصـلة عمليـ  مب بـالتزام الطـرفني    ،مالحظاته وتوصياته معرض  يف  رحب األمني العام،    و  - ٨
 يف البيان اخلتامي الصادر عن اجلولة الرابعـة مـن احملادثـات الـيت عقـدت يف        ورد كما   التفاوض،
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ــارس /آذار ــذي أعيــد تأكيــده يف      ٢٠٠٨م  الــيتجتماعــات اال يف ماهناســت، وهــو املوقــف ال
ــه /فربايــر وحزيــران/ املنطقــة يف شــباطإىل اتــه مــع املبعــوث الشخــصي خــالل زيار عقــدت يوني
 صـغرية  اجتماع أو اجتماعات حتضريية    عقدعوث الشخصي على الطرفني     املبواقترح  . ٢٠٠٩

االجتمـاع غـري    مـن املقـرر أن يعقـد         على هذا النـهج، و     ا موافقتهم وأبدى الطرفان . ةوغري رمسي 
  . يف النمسا٢٠٠٩أغسطس /آب ١٢ إىل ٩من  يف الفترةالرمسي األول 

ــر    - ٩ ــد النظـ ــام  يفوبعـ ــني العـ ــر األمـ ــا ي  تقريـ ــة فيمـ ــن احلالـ ــة  عـ ــصحراء الغربيـ ــق بالـ تعلـ
)S/2009/200(  ــن ــذ جملـــس األمـ ــسان٣٠يف  اختـ ــل / نيـ ــرار  ٢٠٠٩أبريـ ) ٢٠٠٩ (١٨٧١القـ

 مواصلة إبداء اإلرادة السياسية والعمـل يف بيئـة مؤاتيـة للحـوار        إىلالطرفني  فيه  ، ودعا   باإلمجاع
 اراتالقـــرتنفيـــذ لكفالـــة أكثـــر كثافـــة وموضـــوعية، االنتقـــال باملفاوضـــات إىل مرحلـــة  بغيـــة

وجناح املفاوضـات؛ وأكـد دعمـه       ) ٢٠٠٨( ١٨١٣و  ) ٢٠٠٧( ١٧٨٣ و) ٢٠٠٧( ١٧٥٤
ل إىل حــل ملــسألة الــصحراء القــوي اللتــزام األمــني العــام ومبعوثــه الشخــصي مــن أجــل التوصــ 

رعايــة األمــني العــام دون  حتــت  مواصــلة املفاوضــات الطرفنيأيــضاً بــاجمللــس أهــاب و، الغربيــة
 يف  والتطــورات الالحقــة٢٠٠٦أخــذ اجلهــود املبذولــة منــذ  شــروط مــسبقة وحبــسن نيــة، مــع  

شعب يكفـل لـ    الطـرفني    لدىحل سياسي عادل ودائم ومقبول      التوصل إىل   من أجل   ،  احلسبان
 يف ســياق ترتيبــات تتماشــى مــع مبــادئ ميثــاق األمــم هتقريــر مــصرييف احلــق الــصحراء الغربيــة 

وقـرر اجمللـس متديـد      . هـذا الـصدد    يفومـسؤولياهتما   يالحظ دور الطـرفني     و،   ومقاصده املتحدة
  .٢٠١٠أبريل /نيسان ٣٠والية البعثة حىت 

    
  


