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 الدورة الستون
 * من القائمة األولية٣٧البند 

 تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان
   والشعوب املستعمرة

 مسألة الصحراء الغربية  
 

  العاماألمنيتقرير   
  

 موجز 
 كــانون ٨ املــؤرخ ٦٠/١١٤يــوجز هــذا التقريــر املقــدم عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة    
 التقارير اليت قدمها األمني العام إىل جملس األمن عـن احلالـة فيمـا يتعلـق              ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

 .٢٠٠٦يونيه /حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٥يوليه /متوز ١بالصحراء الغربية من 
  
 املتعلـق   ٦٠/١١٤القـرار    العامـة    اجلمعيـة  اختـذت    ٢٠٠٥ديـسمرب   / األول كانون ٨يف   - ١

األمـني العـام بالتعـاون الوثيـق مـع رئـيس            وقـد واصـل     . تمبسألة الصحراء الغربية بـدون تـصوي      
ويقــدم هــذا التقريــر الــذي  . مفوضــية االحتــاد األفريقــي مــساعيه احلميــدة مــع األطــراف املعنيــة  

 مــن ١٠ وفقــا للفقــرة ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران ٣٠ إىل ٢٠٠٥يوليــه /متــوز ١الفتــرة مــن  يغطــي
 .٦٠/١١٤ القرار

، قـدم   ٢٠٠٥أبريـل   /نيـسان  ٢٨املـؤرخ   ) ٢٠٠٥ (١٥٩٨ األمـن    جملسعمال بقرار   و - ٢
) S/2005/648( األمــن جملــس، تقريــرا إىل ٢٠٠٥أكتــوبر / األولتــشرين ١٣يف  ، العــاماألمــني
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أبلغ فيه الس أن بيتر فان والسوم، مبعوثه الشخصي إىل الصحراء الغربية قد بدأ لتـوه زيارتـه          
ـــدف تقيـــيم احلالـــة،  ،أكتـــوبر/ألول اتـــشرين ١٧ إىل ١١األوىل إىل املنطقـــة يف الفتـــرة مـــن 

والتحدث مع الطرفني والدول ااورة وأصحاب املصلحة اآلخرين للبحث عن أفـضل الطـرق              
 .للتغلب على املأزق السياسي الراهن

اخلـاص يف   ، بتعيني ممثلـه     ٢٠٠٥ مايو/يف أيار  العام   األمنيوأشار التقرير أيضا إىل قرار       - ٣
اخلاص لعملية الـسالم يف الـشرق   د ألفارو دي سوتو، بصفة املنسق      الصحراء الغربية آنئذ، السي   

 .لـدى منظمـة التحريـر الفلـسطينية والـسلطة الفلـسطينية       لألمـني العـام   اخلـاص مثـل  املاألوسط و
 ممـثال خاصـا جديـدا يف الـصحراء     فرانشسكو باستايل العام  األمنيويف أعقاب مشاورات، عين     
 منـصبه   باسـتايل د الـسيد وتقلّ. حدة لالستفتاء يف الصحراء الغربيةالغربية ورئيسا لبعثة األمم املت 

أكتـوبر، قـام بزيـارات أوليـة        /ويف مستهل تشرين األول   . سبتمرب/ أيلول ١٤يف  يف مدينة العيون    
ــاط     ــدول اــاورة يف كــل مــن الرب ــوين ) املغــرب(للطــرفني وملمثلــي ال ــر العاصــمة  وراب واجلزائ

 .)موريتانيا (ونواكشوط) اجلزائر(
) هنغاريـا (اللـواء جيـورجي سـاراز       الـس بـأن      العـام    األمنيوباإلضافة إىل ذلك، أبلغ      - ٤

اخلدمـة بوصـفه    يف  بعـد أن قـضى ثـالث سـنوات           ٢٠٠٥أغـسطس   /يف آب مدينة العيون   غادر  
الـذي وصـل إىل     ) الـدامنرك (وقد حـل حملـه اللـواء كـورت موسـغارد            . قائدا للقوة التابعة للبعثة   

  .سبتمرب/ أيلول١٦ منطقة البعثة يف
جملــس األمــن بــأن االنتــهاكات   العــام األمــنيوفيمــا يتعلــق باملــسائل العــسكرية، أبلــغ    - ٥

مـــن جانـــب الطـــرفني كليهمـــا، ممـــا يـــشكل تـــدهورا خطـــريا يف االمتثـــال لالتفـــاق اســـتمرت 
تواصلت األنشطة املدنيـة يف القطـاع العـازل، مبـا يف ذلـك مظـاهرات قـام                   و .١العسكري رقم   

ــا م  ــساريو ــدو البولي ــاق العــسكري   ورغــم أن تلــك املظــاهرات ال تــ  . ؤي ــهاكا لالتف شكل انت
، فقد سامهت يف ازدياد حاالت التوتر يف امليـدان وقـد تـسفر عـن حـوادث وتـؤدي إىل                     ١ رقم

، فما فتـئ    ٣ ورقم   ٢أما فيما يتعلق باالتفاقني العسكريني رقم       . يف املدى البعيد  تدهور الوضع   
درجة كبرية مع البعثة فيمـا يتعلـق بوضـع العالمـات علـى األلغـام والـذخائر                  الطرفان يتعاونان ب  

 .غري املنفجرة وتدمريها
أغـــسطس، / آب١٨جبهـــة البوليـــساريو قامـــت، يف أيـــضا أن  العـــام األمـــنيوالحـــظ  - ٦

 ٤٠٤بوسـاطة الواليـات املتحـدة األمريكيــة، بـاإلفراج عـن األســرى املغاربـة البـاقني وعــددهم        
وقـد أعيـد األسـرى إىل وطنـهم         . زاع إيالمـا  ـذلك أحد أشـد فـصول هـذا النـ         أشخاص، منهية ب  

املغرب حتت رعاية جلنة الـصليب األمحـر الدوليـة الـيت ستواصـل العمـل مـع الطـرفني مـن أجـل                        
 .زاعـالنجراء حتديد مآل املفقودين 
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ــة، ذكــر    - ٧ ــي الــصحراء الغربي ــسبة لالجئ ــام األمــنيوبالن ــة العــاملي أن  الع ــامج األغذي  برن
بتعزيـز نـشاط الرصـد الـذي يـضطلعان          قامـا   مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني        مكتب  و

. به، مبا يف ذلك القيام بزيارات ميدانية منتظمة إىل مجيـع خميمـات الالجـئني يف منطقـة تنـدوف          
ومبوجب قرار مشترك بني مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني وبرنـامج األغذيـة العـاملي،                 

ار الذي بلِّـغ يف وقـت الحـق إىل جبهـة البوليـساريو واجلزائـر، بوصـفها بلـد اللجـوء،                      وهو القر 
 شـخص يف    ٩٠ ٠٠٠ شـخص إىل     ١٥٨ ٠٠٠ختفيض عـدد املـستفيدين مـن املـساعدة مـن             مت
ــول ١ ــراد األشــد ضــعفا مــن ســكان      ٢٠٠٥ ســبتمرب/أيل ــستهدف األف ــساعدة ت ــا جيعــل امل ، مب

ليهما سيـستخدمان ذلـك الـرقم ألغـراض التخطـيط،           على أن الربنامج واملفوضية ك    . املخيمات
ورغـم ازديـاد حجـم الـدعم املقـدم مـن             .لالجـئني  عملية التـسجيل الـشامل    تنفيذ  إىل أن يتيسر    

، مثـة   ٢٠٠٥ ماليـني دوالر ونيفـا يف عـام          ٥اجلهات املاحنـة لـربامج املـساعدة اإلنـسانية إذ بلـغ             
ــوفري األغذ    ــة إضــافية لت ــساعدة دولي ــة    حاجــة إىل تقــدمي م ــة لتحــسني احلال ــة الالزم ــة التكميلي ي

 .الصحية لالجئني
تبــادل الزيــارات بــأن  العــام جملــس األمــن األمــنيوفيمــا يتعلــق بتــدابري بنــاء الثقــة، أبلــغ  - ٨

ــات الالجـــ   ــيم وخميمـ ــة بـــني اإلقلـ ــستأنف ئالعائليـ ــدوف مل يـ ــة تنـ ــم أن ني يف منطقـ ــة  رغـ جبهـ
علـى خطـة العمـل الـيت قدمتـها املفوضـية يف              االبوليساريو واجلزائر، بوصفها بلد اللجوء، وافقتـ      

يرلنــدا والــسويد وفرنــسا وقــدمت أ. ، بالتــشاور مــع البعثــة٢٠٠٥ ينــاير/مــستهل كــانون الثــاين
، وهـو   ن دوالر ليـو  م ٣,١ون دوالر مـن أصـل       يـ  مل ٢,١لندا والواليـات املتحـدة حـىت اآلن         نوف

ــامج عــام     ــه، ويف الوقــت. ٢٠٠٥املبلــغ التقــديري املطلــوب لتنفيــذ برن ــزال  ذات اخلــدمات ال ت
 . تنفذ بفعاليةاهلاتفية اليت أنشئت للربط بني خميمات تندوف واإلقليم

بـأن فريقـاً ملراجعـة     العـام جملـس األمـن    األمـني وفيما يتعلق بإعـادة هيكلـة البعثـة، أبلـغ        - ٩
ــة يف      ــارة للبعث ــام بزي ــا لألمــم املتحــدة ق ــرانالعمليــات العــسكرية تابع ــه /حزي ويف . ٢٠٠٥يوني

بالتشاور مع البعثـة، بـصياغة توصـيات مـن          الزيارة، قامت إدارة عمليات حفظ السالم       أعقاب  
وـدف هـذه التوصـيات، الـيت استـشري بـشأا الطرفـان              . أجل إعادة هيكلة العنصر العـسكري     

والبلدان املسامهة بقـوات، إىل تعزيـز قـدرة العنـصر العـسكري علـى رصـد وقـف إطـالق النـار                       
وتـشمل عمليـة إعـادة اهليكلـة، الـيت بـدأت            . ية، يف حدود املوارد املوجودة    واالتفاقات العسكر 

، إغــالق املقــرين القطــاعيني وإعــادة هيكلــة مقــر القــوة، مبــا يف ذلــك  ٢٠٠٥ ســبتمرب/يف أيلــول
للتحليل مشتركة بني عنصري البعثة املدين والعسكري ومركز للعمليات املـشتركة           إنشاء خلية   

 / األولتـشرين  ١وقـد بـدأ العمـل اعتبـارا مـن           . دارة املعلومات إو لتحسني عملية مجع البيانات   
 . أعالهمبفهوم جديد للعمليات يعكس التغيريات املشار إليهاأكتوبر 
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ــاد   - ١٠ ــد أف ــنيوق ــاماألم ــأن    ، الع ــره ب ــام تقري ــف الطــرفني    يف خت ــه أن مواق ــا يؤســف ل مم
قدم بتوتر املناخ الـسياسي العـام   أي تاقترن عدم إحراز  وقد .بقيت متنافرةيتعلق بالتسوية    فيما

بـصفة دوريـة،    عـن الطـرفني  اليت تصدر  وإضافة إىل البيانات العامة الشديدة اللهجة       . يف املنطقة 
واالدعــاءات بــشأن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان يف اإلقلــيم بــأن الوضــع قــد  املظــاهرات تــوحي 

الـصحراء الغربيـة مـن      ن شعب   شأنه أن ميكّ  لدى الطرفني من    يزداد سوءا يف غياب حل مقبول       
 .مصريهتقرير 
الـذي قـرر    ) ٢٠٠٥ (١٦٣٤القـرار    األمن   جملساختذ   ،أكتوبر/ األول تشرين ٢٨ويف   - ١١

أبريـل  / نيـسان ٣٠لالسـتفتاء يف الـصحراء الغربيـة حـىت      املتحـدة  األمممبقتضاه متديد والية بعثة     
لبيتـر   العـام    األمـني  ورحب الس يف قراره هذا، مـن بـني مجلـة أمـور أخـرى، بتعـيني                . ٢٠٠٦

فان والسوم مبعوثا شخصيا له إىل الـصحراء الغربيـة، مـشريا إىل أن املبعـوث الشخـصي قـد أمتّ               
أن يقـدم تقريـرا قبـل ايـة فتـرة       العـام  األمـني مؤخرا بعـض املـشاورات يف املنطقـة، وطلـب إىل           

شخصي لألمني العـام    وطلب الس أيضا من املبعوث ال     . الوالية عن احلالة يف الصحراء الغربية     
أن يقدم، يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ اختاذ هذا القرار، إحاطة عـن التقـدم احملـرز يف إطـار             

 .ما يبذله من جهود
ــالقرار   - ١٢ ــن، يف     )٢٠٠٥ (١٦٣٤وعمــال ب ــسوم لــس األم ــان وال ــسيد ف ــدم ال  ١٨، ق

 والتقـدم احملـرز يف إطـار        ، إحاطة يف اجتماع مغلق عن تقييمه للحالة       ٢٠٠٦يناير  / الثاين كانون
 .ما يبذله من جهود

) S/2006/249(إىل الــس التقريــر  العــام األمــني، قــدم ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان١٩ويف  - ١٣
، والــذي أبلــغ فيــه الــس بــأن )٢٠٠٥ (١٦٣٤الــذي كــان الــس قــد طلبــه مبوجــب قــراره  

 تـــشرين ١٧-١١ مبعوثـــه الشخـــصي قـــد قـــام مبهمـــة اســـتطالعية يف املنطقـــة يف الفتـــرة مـــن  
ال تـزال   ن املـسألة    بـأ عودتـه مـن زيارتـه االستكـشافية إىل املنطقـة،            بلغه إثر   أ،وأنه  أكتوبر/األول

، وال يـزال هنـاك عـدم اتفـاق تـام بـشأن كيفيـة متكـني سـكان الـصحراء           تواجه طريقا مـسدودا  
سـتفتاء  فقد أعرب املغـرب جمـددا عـن عـدم قبولـه ال           . ن ممارسة حقهم يف تقرير املصري     الغربية م 

 ويدعو بشدة إىل إجراء مفاوضـات بغـرض التوصـل إىل حـل سياسـي                ،يشمل خيار االستقالل  
 ولكنــه أوضــح أن هــذه املفاوضــات ينبغــي أن تكــون  .عــادل ودائــم ومقبــول بالنــسبة للطــرفني

وكـان موقـف جبهـة البوليـساريو، بتأييـد عـام مـن              . بشأن وضـع حكـم ذايت للـصحراء الغربيـة         
الوحيد للمضي قدما هو تنفيذ خطة السالم مـن أجـل تقريـر مـصري سـكان                 اجلزائر، أن السبيل    

ــة أو خطــة التــسوية   ويــنص ،دعمهمــا وأ وافــق عليهمــا جملــس األمــن  اللــتني ،الــصحراء الغربي
. حــد اخليــاراتأاالســتقالل يكــون فيــه كالمهــا علــى تقريــر املــصري مــن خــالل إجــراء اســتفتاء  
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وقد كررت موريتانيا اإلعـراب عـن   . لبوليساريولدى جبهة ا اليكون أي مسار آخر مقبو  ولن
 .حيادها الصارم

وتــال ذلــك، قيــام املبعــوث الشخــصي بــإجراء مــشاورات يف لنــدن ومدريــد وبــاريس     - ١٤
ومـع الـسلطات العليـا يف       وواشنطن العاصمة، ومع رئيس جلنة االحتاد األفريقـي يف أديـس أبابـا              

 إىل توافق يف اآلراء يف إطار اتمـع الـدويل       الوصول وقد توخى . االحتاد األورويب يف بروكسل   
بــشأن احلاجــة إىل التوصــل إىل حــل لقــضية الــصحراء الغربيــة يف أقــرب وقــت ممكــن مــن أجــل  

 .متكني سكان الصحراء الغربية من ممارسة حقهم يف تقرير املصري
ت منـذ  الـس بـأن االنتـهاكات تناقـص     العام األمنيوبالنسبة للمسائل العسكرية، أبلغ   - ١٥

والحظـت البعثـة وقـوع مثانيـة انتـهاكات جديـدة مـن جانـب          . الفترة املشمولة بالتقرير الـسابق    
اجليش امللكـي املغـريب وأربعـة انتـهاكات جديـدة مـن جانـب القـوات العـسكرية التابعـة جلبهـة                       

مـارس، األمـر    / آذار ١٥أكتـوبر حـىت     / تـشرين األول   ١٤البوليساريو خالل الفتـرة املمتـدة مـن         
 يف املائــة تقريبــا يف العــدد الكلــي لالنتــهاكات مقارنــة بــالفترة ٥٠عكــس تناقــصا قــدره الــذي ي

ومـع ذلــك، ظلــت البعثـة تراقــب حــدوث انتـهاكات ظــل الطرفــان    .  الــسابقاملـشمولة بــالتقرير 
، واصـل الطرفـان   ٣ ورقـم  ٢وفيما يتعلـق باالتفـاقني العـسكريني رقـم          . يرتكباا منذ أمد بعيد   

فيما يتعلـق بوضـع عالمـات لتحديـد مواقـع األلغـام والـذخائر غـري املنفجـرة                     مع البعثة  ماتعاو 
ــها ــد االســتعراض،    . وإزالت ــرة قي ــة، خــالل الفت  لغمــا وقطعــة ذخــرية غــري   ٢٩واكتــشفت البعث

. ا من هـذه األجهـزة   جهاز٣ ٣٨١منفجرة ووضعت عالمات لتحديد مواقعها وراقبت تدمري        
 “لتـزام الصـك ا ”هة البوليـساريو نـداء جنيـف املـسمى          عت جب نوفمرب، وقّ / تشرين الثاين  ٣ويف  

دمري حيظـر اسـتخدام األلغـام املـضادة لألفـراد ويلتـزم بتـ        الـذي   للجهات الفاعلة من غري الدول،      
 لغـم  ٣ ١٠٠فرباير، أقدمت جبهة البوليساريو علـى تـدمري         /شباط ٢٧ويف  . املخزونات احلالية 

 .العمليةهذه يفارييت؛ وراقبت البعثة مضاد لألفراد ولغم مضاد للدبابات بالقرب من ت
مــارس قــادت مفوضــية األمــم املتحــدة / آذار١٩  و١٨ وفيمــا يتعلــق بــالالجئني، ففــي - ١٦

 للمــاحنني إىل منطقــة تنــدوف بعثــةً، برنــامج األغذيــة العــامليباالشــتراك مــع  ،لــشؤون الالجــئني
وســامهت البعثــة يف . نيلــتمكني املــاحنني مــن التعــرف علــى أنــشطة اإلغاثــة يف خميمــات الالجــئ 

 . السائدة يف خميمات الالجئني مبنطقة تندوفطرةإذكاء وعي املاحنني باحلالة اإلنسانية اخل
 املتحــدة األمــمإىل مــسألة تــدابري بنــاء الثقــة، فقــال إن مفوضــية   العــام األمــنيمث انتقــل  - ١٧

 تــشرين ٢٥كّنتــا، يف لالســتفتاء يف الــصحراء الغربيــة مت املتحــدة األمــملــشؤون الالجــئني وبعثــة 
من استئناف برنامج تبادل الزيـارات األسـرية بـني اإلقلـيم ومعـسكرات الالجـئني                نوفمرب  /الثاين

 بالرحالت اجلويـة األسـبوعية      أشخاص ٦١٠مارس، قام حنو    / آذار ١٥ويف  . يف منطقة تندوف  
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ك ارتفــع الــيت تنظمهــا األمــم املتحــدة بــني اإلقلــيم وخميمــات الالجــئني مبنطقــة تنــدوف، وبــذل   
ــذ ب  ــامج إىل  جممــوع املــستفيدين من ــة الربن واســتمر أداء خدمــة االتــصال   .اشخــص ٢ ٠٨٦داي

ومنــذ . املــشمولة بــالتقريرالفتــرة اهلــاتفي بــني خميمــات منطقــة تنــدوف واإلقلــيم بنجــاح خــالل 
ن الالجـئني   مكاملـة مـن املخيمـات، ممـا مكّـ          ٤٣ ٧٠٠ما يزيد على    أجري  إنشاء هذه اخلدمة،    

فوضية علـى اسـتعداد ألداء اخلـدمات الربيديـة وفقـا            ظلت امل و. أقارم يف اإلقليم  ل ب التصامن ا 
 .ى مبوافقة مجيع األطراف املعنيةللطرائق املقترحة يف األصل أو مبوجب أي شروط حتظ

جملس األمن بأن تقدما كبريا أحـرز        العام   األمنيوفيما يتعلق بإعادة هيكلة البعثة، أبلغ        - ١٨
يف للتحليـل  مـشتركة  مركز للعمليات املشتركة وخلية فقد كان إلنشاء  . ة البعثة يف إعادة هيكل  

تعزيز تكامل األنشطة املدنية والعسكرية اليت تضطلع ا البعثة، وكذلك حتـسني            أن أتاح   البعثة  
 حتــسني يف إنــشاء مركــز العمليــات املــشتركة أيــضا  هموأســ. مجيــع البيانــات وإدارة املعلومــات

قـدرة   تـدابري لتعزيـز   ونفـذت   .  للبعثـة  لكفالـة التقيـد التـام باألهـداف العـسكرية         إدارة العمليات   
العنــصر العــسكري للبعثــة علــى رصــد وقــف إطــالق النــار واالتفاقــات العــسكرية، يف حــدود    

ومـا تـاله مـن نقـل     ، ويف هذا السياق، يـذكر أن إغـالق مقـري القطـاعني       . املوارد املتاحة حاليا  
ن البعثـة    قـد مكّـ    ،ني فيهما إىل تسعة مواقع ألفرقة املراقبني العسكريني       األفراد العسكريني العامل  

 يفمــن توســيع نطــاق أنــشطتها املتعلقــة برصــد وقــف إطــالق النــار عــن طريــق تعزيــز وجودهــا  
  .امليدان
الـس بـأن مبعوثـه الشخـصي خلـص يف اإلحاطـة              العام   األمنيويف ختام تقريره، أبلغ      - ١٩

ن جملس األمن ثابـت علـى    إىل أ   إىل جملس األمن،   ٢٠٠٦يناير  /الثاين كانون   ١٨اليت قدمها يف    
توافــق يف الموقفــه بأنــه ال ميكــن التوصــل إىل حــل ملــسألة الــصحراء الغربيــة إال مــن خــالل          

ار الطريـق املـسدود الـراهن إىل        اسـتمر : أنه مل يتبق سـوى خيـارين      واستخلص من ذلك     .اآلراء
 .ي خمتلـف؛ أو إجـراء مفاوضـات مباشـرة بـني الطـرفني             ال اية انتظارا حلدوث واقـع سياسـ       ما  

املباشرة اليت ينبغي إجراؤها دون شروط مسبقة، ينبغي أن يكون اهلدف منها هـو              فاملفاوضات  
 الطـرفني، يـنص علـى حـق تقريـر املـصري             لـدى التوصل إىل حل سياسـي عـادل ودائـم ومقبـول            

 .لشعب الصحراء الغربية
 بعـد اإلحاطـة الـيت قـدمها،         ، الشخـصي  هاليت أجراهـا مبعوثـ    وخالل املشاورات الثنائية     - ٢٠

أي ظـرف مـن الظـروف، حـول         ظـل   أا لن تتفاوض، يف     من جديد   البوليساريو   جبهةأكدت  
التفـاوض   أن بعوث الشخـصي املوأوضح .  سيادة مغربيةإطاريف الذايت أي نوع من االستقالل   

 تعتـرف جبهـة البوليـساريو أوالً      أن  بـ دون شروط مسبقة يعين أنه لن يكون هناك شرط مـسبق            
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ــاقش    ــذ تن ــة وبعدئ ــسيادة املغــرب علــى الــصحراء الغربي ــذايت  ا“مــنح” ب  مــن قبــل  الســتقالل ال
 .املغرب
وأضاف األمني العام يف تقريره أن مبعوثـه الشخـصي أصـبح، منـذ أن قـدم إحاطتـه يف                     - ٢١
 اإغـراء قويـ   شكل  قة ت قوى من خارج املنط   وجود  إدراكا ل  أكثر   ٢٠٠٦يناير  / الثاين كانون ١٨

لى األقل لعدة سـنوات مقبلـة؛ إذ أن الكـثري مـن البلـدان               باإلذعان إىل استمرار ذلك اجلمود، ع     
مـع   واتفق األمـني العـام   .احملتملةاألخرى ال من أي من احللول      قبوأن الوضع الراهن أكثر     يرى  

 مــن ذلــك  الشخــصي بــأن جملــس األمــن لــيس بوســعه اختــاذ موقــف هالــرأي الــذي أبــداه مبعوثــ
االنتظـار حـىت تتـدهور الـصحراء الغربيـة مـن جمـرد مـصدر حمتمـل لعـدم                    قدوره  فليس مب . القبيل

وبدال من ذلك، ينبغـي اآلن للمجلـس        . االستقرار يف املنطقة إىل ديد للسالم واألمن الدوليني       
مــن أجــل بــدء  وعمــل كــل مــا بوســعهم  ن دولــه األعــضاء النــهوض باملــسؤولية وكــل دولــة مــ

ويــتعني أن يكــون اهلــدف مــن تلــك املفاوضــات بــني املغــرب وجبهــة البوليــساريو . تاملفاوضــا
كطرفني، واجلزائر وموريتانيا بوصفهما بلدين جماورين، التوصـل إىل حـل سياسـي عـادل دائـم                 

 . منح حق تقرير املصري لشعب الصحراء الغربيةنص على الطرفني يلدىومقبول 
أن اسـتمرار الطريـق املـسدود الـراهن قـد يفـضي إىل        أيضا أنه يـرى      العام   األمنيوذكر   - ٢٢

وقـوع  بتدهور يف احلالة بالصحراء الغربية، وهو ما تـبني مـن اسـتمرار املظـاهرات واالدعـاءات          
عـن أعمـال الـبطش الـيت        الـصادرة   بوجـه خـاص التقـارير       ه  قـد أقلقـ   ف. إساءات حلقوق اإلنـسان   

بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء        ديد أن   وأكد من ج  . ت ا املظاهرات األخرية يف اإلقليم     ووجه
 الواليـة أو املـوارد الالزمـة ملعاجلـة هـذه املـسألة، فـإن        ، وإن كانـت تفتقـر إىل   بالصحراء الغربيـة  

ويف هـذا الـسياق،   .  حلقـوق اإلنـسان  ةيـ لوداملعـايري ال النـهوض ب ا زالت ملتزمـة ب   م املتحدة   مماأل
نـدوف،  ت إىل الـصحراء الغربيـة وخميمـات         إيفـاد بعثـة    مفوضية حقـوق اإلنـسان    أعلن أن اقتراح    

 اللجوء، قبلته مجيع األطـراف املعنيـة وأن هـذه البعثـة سـتقوم               وكذلك إىل اجلزائر، بوصفها بلد    
 .٢٠٠٦مايو / أيار١٥مبهمتها ابتداء من 

الطــرفني علــى التعــاون مــع البعثــة علــى إجــراء اســتعراض   وشــجع األمــني العــام أيــضا   - ٢٣
 مـسائل قـد    املـتغرية وإيـضاح أي    قائمـة بغيـة حتـسني االسـتجابة للوقـائع           لالتفاقات العـسكرية ال   

 تعـديالت علـى االتفاقـات متـسقة مـع املبـدأ             وينبغـي أن تكـون أي     . تكون حمل تفسريات شـىت    
علـى الوضـع الـراهن خـالل وقـف      احملافظـة  القـوات العـسكرية وقـوات األمـن     علـى   القائل بـأن    

راقيب البعثـة العـسكريني، وفقـا للمبـادئ األساسـية          ملـ  حريـة التحـرك التامـة     أمني  إطالق النـار وتـ    
 .حلفظ السالم



A/61/121
 

8 06-41855 
 

باســـتئناف تبـــادل  العـــام األمـــنيوفيمـــا يتعلـــق بالبعـــد اإلنـــساين يف الـــصراع، رحـــب  - ٢٤
األطـراف املعنيـة     وشـجع    .الزيارات العائلية بني اإلقلـيم وخميمـات الالجـئني يف منطقـة تنـدوف             

شـار إىل أنـه يتطلـع    وأ. د املـستفيدين مـن هـذا الربنـامج        كافة على استطالع إمكانيـة زيـادة عـد        
أيضا إىل تنفيذ غري ذلك من تدابري بناء الثقة، ال سيما تنظيم حلقات دراسية عن مواضـيع غـري            

ــرادا سياســية تــضم أ  ــسواء     ف ــيم وخميمــات الالجــئني علــى ال نطقــة مبمــن اتمــع املــدين يف اإلقل
ملتحدة لالستفتاء يف الـصحراء الغربيـة لفتـرة أخـرى     والية بعثة األمم ا  وأوصي بتمديد    .تندوف

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣١مدا ستة أشهر، حىت 
، أكد جملس األمن جمددا التزامه مبـساعدة الطـرفني علـى       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٨ويف   - ٢٥

التوصل إىل حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطـرفني يـضمن تقريـر شـعب الـصحراء الغربيـة                    
وإذ الحــظ . ومقاصــده املتحــدة األمــمه يف ســياق ترتيبــات تتماشــى مــع مبــادئ ميثــاق   ملــصري

الذي قـرر   ) ٢٠٠٦ (١٦٧٥الس دور ومسؤوليات الطرفني يف هذا الصدد، فقد اختذ قراره           
 / األولتـشرين  ٣١ حـىت  بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربيـة      مبقتضاه متديد والية    

 .٢٠٠٦أكتوبر 
 إىل رئيـسة    ٢٠٠٦يونيـه   /حزيران ٢٦برسالة مؤرخة    العام   األمنيوعقب ذلك، بعث     - ٢٦

 ٢٨املــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٥أشــار فيهــا إىل قــرار جملــس األمــن ) S/2006/466( األمــن جملــس
وأوضــح . ، وإىل قــرارات جملــس األمــن الــسابقة بــشأن الــصحراء الغربيــة ٢٠٠٦أبريــل /نيــسان
، )S/2006/249 (٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ١٩جملـس األمـن املـؤرخ       أنه يف تقريره إىل      العام   األمني

أشار إىل عوامـل معينـة ميكـن أن تـشكل إغـراء قويـا، باالستـسالم لعـدة سـنوات مقبلـة، حلالـة                         
وإنه أعرب عن خماوفـه مـن أن كـثريا مـن البلـدان يف هـذه            . اجلمود فيما خيص الصحراء الغربية    

وقــال إنــه أيــد ممثلــه .  مــن احللــول املمكنــةالظــروف قــد جتــد أن الوضــع الــراهن أهــون مــن أي
ال يسعه اختاذ موقف من هذا القبيـل، ولكنـه أوضـح     األمن جملسالشخصي يف رأيه القائل بأن   

مل يشر إىل توصياته، فيما خال التوصية املتعلقة بتمديد واليـة بعثـة             ) ٢٠٠٦ (١٦٧٥أن القرار   
 .ستة أشهر أخرى ملدة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية

أبريـل بـني   /أيضا يف رسالته أنه يدرك أن الفتـرة املمتـدة يف نيـسان    العام األمنيوأوضح   - ٢٧
تعميم تقريره واختـاذ القـرار، رمبـا كانـت جـد قـصرية السـتيعاب حتـذيره مـن خطـر إطالـة أمـد                        

.  قـدما ومع ذلك، فقد رأى أنه جيدر باجلميع أن يبذلوا مـا بوسـعهم لتحريـك العمليـة        . اجلمود
ــغ  ــارة أخــرى      العــام األمــنيوأبل ــام بزي ــه الشخــصي جيــري اســتعدادات للقي ــأن مبعوث الــس ب

ــاورة أن          ــدول ا ــا للطــرفني وال  ــيت ميكــن ــة ال ــا، الكيفي ــستطلع أثناءه ــزم أن ي ــة، يعت للمنطق
بعثـة األمـم املتحـدة      مـن الـذهاب إىل مـا يتجـاوز متديـد واليـة               األمـن    جملسيساعدوا يف متكني    
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وقــال إنــه  .أكتــوبر/ األولتــشرين يف القــرار الــذي ســيتخذه يف فتاء يف الــصحراء الغربيــةلالســت
سوف يتابع بعناية شديدة ما حيرزه مبعوثه الشخصي من تقدم، لكـي يـرى الـسبيل إىل تفـادي          

يف األشــهر  األمــن جملــسواقتــرح األمــني العــام أيــضا أن يعمــل أعــضاء   . ضــياع هــذه الفرصــة 
 .عداد قرار ذي طابع جوهري بشأن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيةاألربعة القادمة على إ

ــران ٣٠املــؤرخ ) S/3006/467(ويف ردهــا  - ٢٨ ــه /حزي  جملــس، أبلغــت رئيــسة ٢٠٠٦يوني
يونيـه  / حزيـران ٢٦املؤرخـة  اطّلعـوا علـى رسـالته     األمـن  جملـس بـأن أعـضاء   األمن األمني العـام    

اء الس يف األشهر األربعـة القادمـة علـى إعـداد قـرار               املتعلقة باقتراحه بأن يعمل أعض     ٢٠٠٦
ذي طابع جوهري بشأن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وأـم أحـاطوا علمـا باملعلومـات                 

 .اليت تضمنتها رسالته واقتراحه الوارد فيها
 


