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 .٢٠٠٥يونيه /حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٤يوليه /متوز ١بالصحراء الغربية من 
 

 

 * A/60/50 و Corr.1. 



A/60/116
 

2 05-41864 
 

 ٥٩/١٣١ اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة القـــرار ٢٠٠٤ديســـمرب / األولكـــانون ١٠يف  - ١
 صــوتا مقابــل ال شــيء ٥٠بأغلبيــة ســجل املقتــراع الابطريــق املتعلــق مبســألة الصــحراء الغربيــة 

بالتعـاون الوثيـق مـع رئـيس مفوضـية          وواصل األمني العـام     .  عضو عن التصويت   ١٠٠وامتناع  
ويقـدم هـذا التقريـر الـذي يغطـي الفتـرة       . مساعيه احلميدة مع األطراف املعنيـة   االحتاد األفريقي   

 .القرارهذا  من ٩وفقا للفقرة  ٢٠٠٥يونيه /حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٤يوليه /متوز ١من 
 قـدم األمـني   ٢٠٠٤أبريـل   /نيساناملؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٤١عمال بقرار جملس األمن     و - ٢

فيــه بلــغ أ) S/2004/827( تقريــرا إىل جملــس األمــن  ٢٠٠٤أكتــوبر / األولتشــرين ٢٠العــام يف 
 الطـرفني  اجمللس أن ممثله اخلاص قد أجرى جولة من املشـاورات يف املنطقـة للتأكـد مـن موقـف         

 اخلاص يف معرض املشاورات اليت أجراهـا يف املنطقـة مـن عـدم             وتأكد ممثله . والبلدين اجملاورين 
. تغــري موقــف املغــرب بالنســبة خلطــة الســالم اخلاصــة بتقريــر شــعب الصــحراء الغربيــة ملصــريه    

لعناصــر األساســية للخطــة بيــد أنــه أبــدى اســتعداده للتفــاوض بشــأن  ا يــرفضاملغــرب زال  ومــا
يقوم على أساس االستقالل الذايت يتيح لشعب اإلقليم تسيري شؤونه اخلاصـة مـع احتـرام                وضع  

وليســاريو تؤيــد خطــة الســالم حســب ومــا زالــت جبهــة الب. ســالمته اإلقليميــةوســيادة املغــرب 
 . وباملثل مل يتغري موقف اجلزائر٢٠٠٣يوليه /متوز ٩يف رسالتها املؤرخة جاء  ما
ــالتطورات  - ٣ ن أ أخطــر األمــني العــام اجمللــس   ، األخــرى بشــأن املوضــوع وفيمــا يتعلــق ب

املرحلة األوىل من برنامج تبـادل الزيـارات األسـرية بـني الالجـئني مـن الصـحراء الغربيـة الـذين                      
يعيشون يف خميمات الالجئني مبنطقة تندوف باجلزائر وأقـارهبم يف اإلقلـيم قـد اكتملـت بنجـاح                  

ومت خـالل الفتـرة متديـد خـدمات         . ر بصفتها بلـد اللجـوء     بالتعاون التام من الطرفني ومن اجلزائ     
.  الجـئ ٩ ٢٠٠مـن اخلدمـة أكثـر مـن        حيـث انتفـع     اليت تربط منطقة تندوف واإلقلـيم       اهلاتف  

وفيما يتعلق خبدمات الربيد كرر الوفد املغـريب اإلعـراب عـن شـواغله املتعلقـة باآلثـار القانونيـة                    
ية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني بإنشـاء قنـاة             واإلدارية للمقترح الذي ستقوم مبوجبه مفوضـ      

جلمع وتوزيع الربيد يف اإلقليم بيد أنه ذكر أن املغرب سوف يواصل التفكري يف هذا املوضـوع                 
 .من أجل التوصل إىل ترتيبات مناسبة لتنفيذ هذه اخلدمة

ــرار جملــس األمــن    - ٤ ــا لق ــات حفــظ الســالم   ) ٢٠٠٤ (١٥٤١وطبق أجــرت إدارة عملي
ا لقوام القوات الالزم لبعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية مـن أجـل أداء             استعراض

يف اإلبقـاء علـى الوضـع الـراهن         األول  وحـدد االسـتعراض خيـارين يتمثـل         . املهام املوكلة إليهـا   
 يف ١٦يشمل اخليار الثاين عددا من اخلطوات اليت تتضمن خفـض قـوام القـوات احلـايل مبعـدل               

وسـيتيح اخليـار الثـاين أيضـا لبعثـة األمـم املتحـدة              . لفريقلإغالق مقار القطاعات وموقع     املائة و 
لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة مواصــلة رصــد وقــف إطــالق النــار واإلبــالغ عــن االنتــهاكات  
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وأشـار األمـني العـام يف       . وإقامة اتصاالت يومية مع الطرفني وإن كان ذلك علـى مسـتوى أقـل             
 .ه للخيار األولتقريره إىل تفضيل

ذكــر األمــني العــام يف ختــام تقريــره أنــه مل يــتم التوصــل بعــد إىل اتفــاق بــني الطــرفني  و - ٥
بشأن خطة السالم اخلاصة بتقرير شعب الصحراء الغربية ملصـريه وأنـه سـوف يواصـل البحـث                  

متكـني شـعب الصـحراء الغربيـة مـن ممارسـة حقـه يف          يف  تحقيـق اهلـدف املتمثـل       لعن إمكانيات   
وكمؤشــر إجيــايب اعتــرب أن اتفــاق الطــرفني علــى جتديــد زيــارات األســر عالمــة    . ريــر املصــريتق

مفوضــية األمــم و ممثلــه اخلــاص ث الطــرفني علــى مواصــلة التعــاون مــعوحــ. جــديرة بالترحيــب
بعثة األمم املتحدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة مـن أجـل التنفيـذ                واملتحدة لشؤون الالجئني    

وأوصـى جملـس األمـن بـأن ينظـر يف متديـد واليـة               . ناء الثقة فضال عن توسـيعها     السلس لتدابري ب  
 .٢٠٠٥أبريل /نيسان ٣٠البعثة حىت 

ــوبر / األولتشــرين ٢٨يف و - ٦ ــرار   ٢٠٠٤أكت ) ٢٠٠٤ (١٥٧٠ اختــذ جملــس األمــن الق
أبريــل /نيســان ٣٠الــذي مــدد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة حــىت  

طلب إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريرين أحدمها قبل هنايـة فتـرة الواليـة إضـافة إىل      و ٢٠٠٥
مفهـوم  والقرار بشأن تطور احلالـة وحجـم        تاريخ اختاذ   تقرير مؤقت يف غضون ثالثة أشهر من        

 .ن اخليارات املتعلقة باخلفض املتوقع ملوظفي البعثةعالبعثة مصحوبا بتفاصيل إضافية عمليات 
 قـدم األمـني العـام إىل جملـس األمـن تقريـرا مؤقتـا                ٢٠٠٥ينـاير   / الثـاين  كانون ٢٧يف  و - ٧
)S/2005/49 (       ١٥٧٠كان اجمللس قد طلبه يف القرار) ونـاقش األمـني العـام يف ذلـك        ). ٢٠٠٤

التقرير تطور احلالة حجم ومفهوم عمليات البعثة وقدم تفاصيل إضـافية عـن اخليـارات املتعلقـة                 
وكرر األمني العـام اخليـارين اللـذين قـدمهما يف تقريـره السـابق         . ملوظفي البعثة باخلفض املتوقع   

)S/2004/827 (      ــأن أي ــا ب ــزال مقتنع ــه ال ي ــة مشــريا إىل أن ــالقوام العســكري للبعث فيمــا يتعلــق ب
لتنفيــذ الفعــال علــى اأثــر ســليب عليــه خفــض حلجــم العنصــر العســكري للبعثــة ســوف يترتــب   

 .البعثة لوالية
تعلق مبوضوع أسرى احلرب املغاربة أشار إىل أن جبهة البوليساريو قـد أعلنـت              وفيما ي  - ٨

وفيمـا  . بعـد ذلـك إىل املغـرب      مت إرجاعهمـا    و ،اإلفراج عـن أسـريين يعانيـان مـن مـرض خطـري            
ني وكــذلك اجلزائــر كبلــد يتعلــق بالجئــي الصــحراء الغربيــة ذكــر األمــني العــام أن كــال الطــرف  

ــا  للجــوء أجــرى  ــة مــن  لل تقييمــا إجيابي ــة التجريبي  ٢٠٠٤أغســطس /آبإىل مــارس /آذارمرحل
مشـروع خطـة العمـل      علـى   وأعرب الطرفان عن موافقتهما مـن حيـث املبـدأ           . لتدابري بناء الثقة  

ووافقـت ببعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف      . لتنفيذ املرحلة الثانية من برنـامج تـدابري بنـاء الثقـة         
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ــة ومفوضــية األمــم املتحــ   ــذ   الصــحراء الغربي دة لشــؤون الالجــئني علــى توحيــد جهودمهــا لتنفي
 .الربنامج

ــام وأعــرب األمــني العــام عــن أســفه يف    - ٩ ــرخت  لــىع لعــدم االتفــاق علــى التغلــب  هتقري
خلالف املستحكم القائم بني الطرفني فيما خيص خطة السالم املتعلقة بتقريـر شـعب الصـحراء                ا

لــيت قــام هبــا الطرفــان والــيت إن اســتمرت  وذكــر أنــه بــالرغم مــن اإلجــراءات ا . الغربيــة ملصــريه
 فإن الطرفني مـا زاال حيترمـان وقـف إطـالق النـار              ،١ستشكل انتهاكا لالتفاق العسكري رقم      

.  كمـا تواصـل البعثـة رصـده يف حـدود قـدراهتا             ١٩٩١سـبتمرب   /أيلـول  ٦الذي أصبح نافذا يف     
ات البعثــة وإن كانــت وحــذر األمــني العــام مــن االســتهانة بــاحلوادث الواقعــة يف منطقــة عمليــ   

أزق السياسـي الـذي ميكـن أن        املـ تزال حمدودة ومعزولة كما أعـرب عـن قلقـه مـن اسـتمرار                ال
وأضـاف إن البعثـة أجـرت       . يفضي إذا مل يتم اخلروج منه إىل تدهور احلالة يف الصحراء الغربية           

الطـرفني قـد   استعراضا شامال هليكل العنصـر اإلداري والعنصـر املـدين الصـغري للبعثـة وذكـر أن                 
ــة و      ــكري للبعثـ ــم العسـ ــادة احلجـ ــة يف زيـ ــهما القويـ ــديا رغبتـ ــيري    أبـ ــى تسـ ــدرهتا علـ ــز قـ تعزيـ

 .واالستجابة الدوريات
) S/2005/254 (ا قدم األمني العام إىل جملس األمن تقريـر        ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ١٩يف  و - ١٠

طـرأ  ن الـذي  أبلغ فيـه اجمللـس أنـه بـالرغم مـن التحسـ      ) ٢٠٠٤ (١٥٧٠ هطلبه يف قراركان قد   
ال يوجـد اتفـاق للتغلـب علـى الطريـق املسـدود الـذي يواجـه         فـ يف املنطقـة  على املناخ السياسي    

 .ممارسة حقه يف تقرير املصريمن شعب الصحراء الغربية لتمكني الطرفني 
تقريــر أنــه بــالرغم مــن عــدم حــدوث انتــهاك لوقــف ال األمــني العــام اجمللــس يف وأخطــر - ١١

قــد حــدث تــدهور خطــري يف  ف ١٩٩١ســبتمرب /أيلــول ٦ســاريا منــذ إطــالق النــار الــذي ظــل  
 .١االمتثال لالتفاق العسكري رقم 

وفيما يتعلق مبوضوع أسرى احلرب واحملتجزين اآلخرين واملفقودين أشار األمني العـام             - ١٢
إال أن تقريـرا غـري مؤكـد ذكـر           ةمغاربـ أسـرى    ٤١٠إىل أن جبهة البوليساريو تواصل احتجاز       

ــر /طشــبا ١٢يف  ــنني مــن أولئــك األســرى   ٢٠٠٥فرباي ــالفرار الذا  إن اث . املغــربوعــادا إىل ب
 مصـريهم جمهـوال بسـبب       ية مسـألة األشـخاص الـذين ال يـزال         وتتابع جلنة الصليب األمحر الدول    

وناشد األمني العام مرة أخـرى جبهـة البوليسـاريو اإلفـراج عـن مجيـع أسـرى احلـرب           . الصراع
املغـرب وجبهـة البوليسـاريو مـرة أخـرى والتعـاون التـام مـع جلنـة                  املغاربة كما ناشـد كـال مـن         

 . ال يزالون مفقودين بسبب الصراععرفة مصري األشخاص الذينملالصليب األمحر الدولية 
وفيما يتعلق بالجئي الصحراء الغربية أشار األمني العام إىل أن برنامج األغذيـة العـاملي                - ١٣

 اللوجيسـتية واملتعلقـة بالرصـد       اجئني واصال تعزيز قـدراهتم    ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الال    
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ذكر األمني العام فيما يتعلق بتدابري بناء الثقـة أن خطـة عمـل              . يف خميمات الالجئني يف تندوف    
ــة عــام   ــر كبلــد للجــوء  ٢٠٠٥جديــد لتنفيــذ مرحل وقــد .  قــد قــدمت إىل الطــرفني وإىل اجلزائ

ا على خطة العمل اجلديدة يف الوقت الذي أبلغـت          أعطت جبهة البوليساريو واجلزائر موافقتهم    
لتباحــث بشــأن خطــة العمــل لفيــه احلكومــة املغربيــة املفوضــية اعتزامهــا إيفــاد وفــد إىل جنيــف  

 وجهت مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني نـداء             ٢٠٠٥مارس  /آذار ٢٠ويف  . اجلديدة
نيـة برنـامج تـدابري بنـاء الثقـة         االحتياجات مـن ميزا    لتغطية ا دوالر ٣ ١٩٣ ٦٥٩من أجل مبلغ    

والـيت  خطر اجمللس بأن املسامهات والتربعـات املعقـودة الـيت مت اسـتالمها          أُو. ٢٠٠٥خالل عام   
 ســتتيح للمفوضــية وللبعثــة اســتئناف زيــارات األســر بــافتراض  تدوالرا ١ ٨٢٣ ٥٠٩بلغــت 

 .توصل الطرفني إىل توافق يف اآلراء بشأن اخلطة وهو ما مل حيدث حىت اآلن
ملسـاعدة الطـرفني يف التوصـل       ويف ختام تقريره كرر األمني العام أنـه ال يـزال مسـتعدا               - ١٤

 سياسي عادل ودائم ومقبول لديهما معا وأعـرب عـن أسـفه للعراقيـل الـيت حتـول دون              إىل حل 
التوصل إىل ذلك احلل ألسباب جوهرية أو لعدم استخدام القنوات القائمة للبحث عن أرضـية               

 أعرب عـن أملـه أن تتحلـى مجيـع اجلهـات املعنيـة بـاإلرادة السياسـية الضـرورية                      كما .مشتركة
استئناف جهود األمم املتحدة ملساعدة الطـرفني علـى التوصـل           يسمح ب ا  مبلكسر اجلمود احلايل    

وذكر األمني العام من جديد أنه جيب تعزيز وتأكيد االلتـزام           .  لديهما ومقبولإىل حل سياسي    
 .وقف إطالق النار واالتفاقات العسكريةب األساسي من اجلانبني

أمـرا مستصـوبا   ال يعتـرب  عن شعوره بأن خفـض قـوام البعثـة    أيضا  أعرب األمني العام    و - ١٥
وبالنظر إىل الظروف السائدة يف امليدان ذكر أنه ينبغي أن تكـون للبعثـة قـدرة                . يف هذه املرحلة  

ويـرى األمـني العـام    . إطـالق النـار  وقـف   الفعال ل رصد  العلى الرد بشكل مناسب وعلى كفالة       
خلطــورة نظــرا أنـه ينبغــي علـى األقــل اســتبقاء البعثـة بقوامهــا احلـايل والنظــر يف إمكانيــة تعزيـزه      

بـدء اسـتعراض إجـراءات التشـغيل املوحـدة          األمـن ب   وأخطـر جملـس      .بعض االنتهاكات الـواردة   
 أوصـى اجمللـس بـالنظر يف        كما. للبعثة هبدف مواصلة تعزيز قدرات البعثة على الرصد والتحقق        

 .٢٠٠٥أكتوبر / األولتشرين ٣١متديد والية البعثة حىت 
مؤكـدا مـن    ) ٢٠٠٥ (١٥٩٨ اختـذ جملـس األمـن القـرار          ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٢٨يف   - ١٦

مبوجبـه  هلمـا ومـدد   جديد التزامه مبساعدة الطرفني يف إجياد حل سياسي عـادل ودائـم ومقبـول      
 ٢٠٠٥أكتـوبر  / األولتشـرين  ٣١ستفتاء يف الصحراء الغربية حىت والية بعثة األمم املتحدة لال   

 .وطلب إىل األمني العام تقدمي تقرير عن احلالة بنهاية فترة الوالية
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 السـيد   ،لصـحراء الغربيـة   ل أعلن األمني العـام أن ممثلـه اخلـاص           ٢٠٠٥مايو  /أيار ٦ويف   - ١٧
يـة السـالم يف الشـرق       املتحـدة لعمل  ألمـم   ل قـد مت تعيينـه منسـقا خاصـا           ،)بـريو (ألفارو دوسـوتو    
 .منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينيةله لدى  ا خاصاألوسط وممثال

 


