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 أفريقيا
احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية – ١

لســة (اجل ٢٠٠٠/فرباير شــباط ٢٩املقــرر املــؤرخ   
 )٢٠٠٠( ١٢٩٢القرار  ):٤١٠٦

ــة    ــودة يف  )١(٤١٠٦يف اجللسـ ــباط ٢٩املعقـ /فرباير شـ
لــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  اجملأدرج  ،٢٠٠٠
عن احلالة املتعلقـة بالصـحراء    ٢٠٠٠ شباط/فرباير ١٧املؤرخ 
يف تقريره بـالتعليق تنفيـذ خطـة     العام األمني. وتناول )٢(الغربية

أسرى احلـرب وإعـادة الالجـئني إىل ديـارهم؛     الة التسوية؛ وح
وتدابري بناء الثقة عرب احلدود. وفيما يتعلق مبسـألة تنفيـذ خطـة    
ــع       ــد ســعى للتشــاور م ــه اخلــاص ق التســوية، أشــار إىل أن ممثل
الطرفني اللتمـاس سـبل للمضـي بالعمليـة قـدما، وخباصـة فيمـا        

ــها     ــيت تلقت ــدة مــن الطعــون ال ــة اجلدي ــة يتعلــق باجلول األمــم بعث
ــة    ــدة لالســـتفتاء يف الصـــحراء الغربيـ . وأفـــاد أن جبهـــة  املتحـ

البوليساريو أعربت عن قلقها إزاء العـدد الكـبري مـن الطعـون،     
باالشــتراك يف االســتفتاء، مبوجــب  ورأت أنــه جيــب أال ُيســمح

خطــة التســوية، إال للمــدرجني يف التعــداد األســباين لســكان      
ــام  كـــررت  . وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، ١٩٧٤اإلقلـــيم لعـ

السلطات املغربية التأكيد علـى حـق كـل مقـدمي الطلبـات يف      
الطعن بتقدمي شهود ميكن أن يقـدموا معلومـات جديـدة تؤيـد     

__________ 

اجللســات الــيت يغطيهــا هــذا  إىل  اإلضــافةبخــالل هــذه الفتــرة، و  )١(  
عــددا مــن اجللســات اخلاصــة مــع البلــدان    اجمللــسالقســم، عقــد 

بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء  املســامهة بقــوات يف 
)، املرفـق الثـاين،   ٢٠٠١( ١٣٥٣عمـال بأحكـام القـرار    ، الغربيـة 

ــاء   ــف وبــ ــزءان ألــ ــات يف  اجلــ ــدت اجللســ ــرين ٢١. وُعقــ  تشــ
 ٢٠٠٢/فرباير شــــــباط ٢٥)، و٤٤٢٦( ٢٠٠١ فمربالثـــــاين/نو 

 /متـوز  ٢٤ )، و٤٥٢٠( ٢٠٠٢ /أبريلنيسان ٢٤ )، و٤٤٧٧(
ــه ــانون ٢٢)، و٤٥٨٧( ٢٠٠٢ يوليـــ ــاير كـــ  ٢٠٠٣ الثاين/ينـــ

 تشـــــرين ٢٣)، و٤٧٦٣( ٢٠٠٣ /مـــــايوأيار ٢٨)، و٤٦٩٠(
 ).٤٨٤٧( ٢٠٠٣ األول/أكتوبر

  )٢(  S/2000/131 ١٢٨٢، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 

ــة     ــاخبني. وتشــككت الســلطات املغربي إدراجهــم يف قائمــة الن
كذلك يف حياد أعضاء جلنة حتديد اهلوية، وحـذرت مـن عـدم    

أ مــن إجــراء االســتفتاء إذا ُحــرم أي شــخص صــحراوي املنشــ  
احلـق يف املشـاركة. وقــد أدت هـذه اخلالفــات اجلوهريـة، الــيت     
كانت ال تزال بال حل، إىل تعطيـل األعمـال التحضـريية لبعثـة     

إىل أن الطـرفني   العـام  األمـني لالسـتفتاء. وأشـار    املتحدة األمم
يعتقــدان أن تكــوين هيئــة النــاخبني هــو الــذي ســيحدد مســبقا  

ملية السـالم إىل مسـارها،   نتيجة االستفتاء. وكسبيل إلعادة ع
بأنـه عـيَّن مبعوثـا شخصـيا، ابلغـه يف وقـت الحـق         اجمللـس ابلغ 

ــا مــن الطــرفني مل يبــد اســتعدادا للســعي وراء أي حــل     بــأن أي
سياســي خبــالف خطــة التســوية. ومــن مث، فقــد رتــب إلجــراء  
حمادثـات مباشــرة بــني الطــرفني، وهــو مــا أســفر عــن عــدد مــن  

لـك يف احليلولـة دون مزيـد مـن     االتفاقات الـيت مل تـنجح مـع ذ   
إىل أنـه يف كـل مـرة تتقـدم فيهـا       العـام  األمـني التعطيل. وأشار 

حبـل تقـين لسـد الفجـوة بـني تفسـريات الطـرفني         املتحدة األمم
ــود خطــة التســوية، تنشــأ صــعوبة       ــد معــني مــن بن ــة لبن املختلف
ــة.       ــاورات املطولـ ــن املشـ ــدة مـ ــة جديـ ــب جولـ ــدة تتطلـ جديـ

عـن قلقــه مـن أن خطــة التســوية   وأعـرب، عــالوة علـى ذلــك،   
  تتوخى إنشاء أي آلية لتنفيذها إلنفاذ نتائج االستفتاء.  ال

ــاه       ــتني) انتب ــرئيس (األرجن ويف تلــك اجللســة، وجــه ال
مــــن  ٢٠٠٠شــــباط/فرباير  ٢٤اجمللــــس إىل رســــالة مؤرخــــة 

املغرب، حييل فيهـا مالحظاتـه واسـتنتاجاته بشـأن تنفيـذ خطـة       
وســـري عمليـــة حتديـــد اهلويـــة،  التســـوية يف الصـــحراء الغربيـــة،

  .)٣(سيما االحتماالت القائمة إلعمال إجراء الطعن  وال

__________ 

  )٣(  S/2000/148. 
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ووجــه الــرئيس بعــد ذلــك انتبــاه اجمللــس إىل مشــروع     
ــرار ــاع     )٤(قـ ــد باإلمجـ ــويت، واعتمـ ــروع للتصـ ــرح املشـ ؛ وطُـ

)، الذي جاء فيـه، ضـمن مجلـة    ٢٠٠٠( ١٢٩٢بوصفه القرار 
  :اجمللس أمور، أن
  ؛٢٠٠٠ /مايوأيار ٣١بعثة إىل غاية متديد والية ال يقرر  
تكليــف مبعوثــه الشخصــي بــأن     العــام األمــنياعتــزام  يؤيــد  

يتشاور مع الطرفني، وبأن يستكشـف السـبل والوسـائل الكفيلـة بإجيـاد      
ــة       ــات احلالي ــه، مــع مراعــاة العقب ــم ومتفــق علي ــرتاع ســريع ودائ حــل لل

  واحملتملة؛
لـة قبـل هنايـة فتـرة     أن يقدم تقييما للحا العام األمنيإىل  يطلب  

  الوالية احلالية.
(اجللســــة  ٢٠٠٠/مــــايو أيار ٣١املقــــرر املــــؤرخ   

 )٢٠٠٠( ١٣٠١): القرار ٤١٤٩

ــة    ــودة يف  ٤١٤٩يف اجللســـــ ــايو  ٣١املعقـــــ أيار/مـــــ
ــتني وجامايكــا     ٢٠٠٠ ــو األرجن ــات ممثل ــا ببيان ــيت أدىل فيه ، ال

، املتحـدة  الواليـات والصني ومايل وماليزيـا وناميبيـا وهولنـدا و   
 ٢٢املـؤرخ   العـام  األمنييف جدول أعماله تقرير  اجمللسدرج أ

  .)٥(عن احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية ٢٠٠٠ /مايوأيار
يف تقريـره بالتفصـيل مجلـة أمـور،      العام األمنيوتناول   

ــال إن      ــنت. وقـ ــات هيوسـ ــوية واتفاقـ ــة التسـ ــذ خطـ ــها تنفيـ منـ
ديـدة،  املناقشات مل تصل إىل نتيجـة. واقتـرح عقـد لقـاءات ج    

ــه الشخصــي الطــرفني إىل عــرض    ــول حمــددة   ودعــا مبعوث حل
ذلـــك، للنظـــر يف ســـبل  ا عـــنأو أن يســـتعدا، عوضـــ وعمليـــة

  .لنـزاعهما على الصحراء الغربية أخرى للتوصل إىل حل
وأثنــاء اجللســة، قــال ممثــل ناميبيــا إنــه وإن كــان يؤيــد    

كامــل التأييــد توصــية األمــني العــام بتمديــد واليــة بعثــة األمــم   
 تقرير األمـني العـام  فإن ملتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية، ا

__________ 

  )٤(  S/2000/149. 

  )٥(  S/2000/461 ١٢٩٢، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 

تترتب عليها آثار سياسـية خطـرية وتسـبب    تضمن مالحظات 
ــق لوفـــد  أن يؤيـــد  هال يســـع وفـــد وشـــدد علـــى أنـــه    .هالقلـ

ــم املتحــدة للتســوية      ــة األم ــذ خط  ،مالحظــات تشــذ عــن تنفي
 .اجمللـس علـى  لـن يؤيـد مشـروع القـرار املعـروض       ولذلك فإنه

ــى أن    و ــد عل ــرر كــذلك التأكي ــة ك ــة   اخط لتســوية تظــل اآللي
تحقيـق تسـوية دائمـة ملسـألة الصـحراء      ل ةالوحيدة القابلة للحيا

  .)٦(الغربية
لـيس مناسـبا    ورأى ممثل جامايكـا أن مشـروع القـرار     

ألنــه ينطـــوي علـــى وجـــود شـــكوك داخـــل جملـــس األمـــن يف  
بـذلك  ، رغـم أن التقريـر مل يشـهد    إمكانية تنفيذ خطة التسوية

 ،١يف الفقـرة   الـواردة أن العبـارة  كما أشـار إىل   .بشكل حمدد
ــها  ــائل مـــن أجـــل   ”ونصـ ــبل والوسـ ــع السـ واستكشـــاف مجيـ

التوصــل يف وقــت مبكــر إىل حــل دائــم ومتفــق عليــه لرتاعهمــا  
ــة   ــى الصــحراء الغربي ميكــن تفســريها كإشــارة واضــحة    ،‘‘عل

 لطــريف الــرتاع إىل أن خطــة التســوية ميكــن التخلــي عنــها دون 
للمبعـــوث  املســـندةاالســـتفادة مـــن االمتثـــال الكامـــل للواليـــة 

ينبغــي أن يســتمع  اجمللــسوأكــد أن  الشخصــي لألمــني العــام. 
قبل اعتماد القرار إىل تقييم من املبعوث الشخصي ملا إذا كـان  

لن يتبـع اإلجـراءات الـيت يعمـل     ’’ميكن تنفيذ اخلطة؛ وإال فإنه 
ن إن يكون تقنيا حبتـا، و مشروع القرار ينبغي أوقال إن  .‘‘هبا

  .)٧(ترك ملشروع قرار منفصلأية أحكام سياسية ينبغي أن ُت
يـتمىن لـو أن مشـروع     ه كـان وفـد وقال ممثل مـايل إن    

ــه كــان نصــا      القــرار الــذي مــن املقــرر أن يصــوت اجمللــس علي
رئاســيا يعــرب عــن مــؤازرة أعضــاء اجمللــس اإلمجاعيــة جلهــود        

لعدم توفر توافق آراء أنه  غري املبعوث الشخصي لألمني العام.

__________ 

  )٦(  S/PV.4149 ٢، الصفحة. 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  
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فـإن   من املنطـوق،  ١بشأن الفقرة الرابعة من الديباجة والفقرة 
  .)٨(سيمتنع عن التصويتوفده 

ــدا إىل      ــل هولن ــبني   وأشــار ممث ــرار ال ي أن مشــروع الق
على حنـو كـاف االلتـزام املسـتمر خبطـة التسـوية الـذي أعـرب         

أشـار إىل  . وعنه عدد كبري من الوفود أثنـاء مشـاورات اجمللـس   
 اجمللــس يكــرر يف الفقــرة اخلامســة مــن ديباجــة     أنــه رغــم أن  

دعمه الكامل للجهود املستمرة لتنفيذ خطة التسوية،  )٩(القرار
وجــود بعــد ذلــك الحــظ فيهــا الــيت توقعــة املغــري  فــإن الطريقــة

إرباكـا يف  ’’تسـبب   ‘‘خالفات أساسية ال يزال يـتعني حلـها  ’’
دعي اجمللـس بأنـه يعلقهـا علـى     األمهية اليت يـ  ‘‘املعىن ال ينصف

لصـــاحل  فـــإن وفـــده سيصـــوتمـــع ذلـــك، وخطـــة التســـوية. 
عرقلــة أي مســار قــد يرغــب مــن أجــل عــدم مشــروع القــرار، 

املبعــــوث الشخصــــي لألمــــني العــــام يف أن يســــلكه لــــدى      
  .)١٠(بواليتهاالضطالع 

متديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة      وقال ممثل الصـني إن    
ــى    لالســتفتاء يف الصــحراء ال  ــى احلفــاظ عل ــة سيســاعد عل غربي

االســـتقرار والســـالم يف تلـــك املنطقـــة، وسيســـاعد األطـــراف  
وأعـرب   ،يف التوصل إىل حل مناسب للمشاكل القائمـة  املعنية

أن تؤخـــذ وجهـــات نظـــر األطـــراف املعنيـــة يف   عـــن أملـــه يف
 .)١١(االعتبار الواجب حىت ال تنشأ مشاكل جديدة يف املنطقة

__________ 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

وإذ يكرر ‘‘تنص الفقرة اخلامسة من ديباجة القرار على ما يلي:   )٩(  
ملســتمرة الــيت تبــذهلا بعثــة األمــم  دعمــه الكامــل للجهــود ا تأكيــد

املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة لتنفيــذ خطــة التســوية       
واالتفاقات اليت اعتمدها الطرفان بشأن إجــــــراء استفتـــــاء حــر 
ونزيــــــــه وحمايـد من أجل تقرير شعب الصحراء الغربية ملصريه، 

 حـول تفسـري   وإذ يالحظ وجود خالفـات أساسـية بـني الطـرفني    
 ١٣٠١(القــــرار ’’ األحكــــام الرئيســــية ال يــــزال يــــتعني حلــــها

)٢٠٠٠.(( 

  )١٠(  S/PV.4149 ٣ و ٢، الصفحتان . 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

اعتمـاد  ىل أن وفـده كـان يفضـل    وأشار ممثـل ماليزيـا إ    
بعثة ريثمـا ُتجـرى مناقشـة أخـرى     القرار إجرائي بتمديد والية 

ــزام اجمللــس خبطــة        ــى حنــو أفضــل عــن الت بشــأن نــص يعــرب عل
ومن ناحية أخرى، أبرز ممثـل األرجنـتني مـا بذلـه      .)١٢(التسوية

مــن جهــود للتوصــل إىل اتفــاق. وأكــد جمــددا تأييــده خلطــة        
ــن اع   ــرب ع ــاده التســوية، وأع ــة    تق ــدائل أخــرى خلط ــة ب أن أي

التسوية ال ميكن النظـر فيهـا إال إذا اسـتنفدت مجيـع إمكانـات      
أنــه مــا  املتحــدة الواليــات. وأكــد ممثــل )١٣(االتفــاق يف إطارهــا

ــة      ــة البعث كــان ميكــن للقــرار أن يقتصــر علــى تنــاول مــدة والي
يف الفصــل بــني طــول مــدة  فحســب ألنــه ال توجــد أي فائــدة  

بـذل كـل اجلهـود    وأوضـح تأييـده ل   الـيت وراءه. التمديد والعلـة  
، وإن شـدد  للتغلب على املصاعب ولتعزيز تنفيذ خطة التسـوية 

ينبغـي  ومن مث، فإنـه   جتاهل الوقائع لن يزيل املصاعب.على أن 
منح األمني العام ومبعوثه الشخصي احلرية والسـلطة الكـاملتني   

لشخصــي للعمــل مــع الطــرفني مبــا يــراه األمــني العــام ومبعوثــه ا 
، مثلما حدث بالفعـل مـن   ضروريا إلجياد سبل مقبولة للطرفني

  .)١٤(٢٠٠٠ و ١٩٩٧قبل يف عامي 
ويف اجللســـة نفســـها، وجـــه الـــرئيس (الصـــني) انتبـــاه   
إىل مشــروع قــرار مقــدم مــن االحتــاد الروســي وفرنســا  اجمللــس

؛ وطُــرح مشــروع  )١٥(املتحــدة الواليــاتواململكــة املتحــدة و 
ــرار للتصــويت، واعت  صــوتا ضــد صــوت    ١٢مــد بأغلبيــة  الق

ــا       ــاع عضــوين عــن التصــويت (جامايك ــا) وامتن واحــد (ناميبي
ــرار   ــه،  ٢٠٠٠( ١٣٠١ومــايل)، بوصــفه الق ــذي جــاء في )، ال

  :اجمللس ضمن مجلة أمور، أن
متديـــد والية بعثة األمم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء     يقرر  

فني أن يقـدما إىل  ، ويتوقع مـن الطـر  ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٣١الغربية حىت 
__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  

  )١٥(  S/2000/500.  
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ــام مقترحــات حمــددة وملموســة ميكــن       ــوث الشخصــي لألمــني الع املبع
االتفــاق عليهــا مــن أجــل حــل املشــاكل املتعــددة املتعلقــة بتنفيــذ خطــة    
التسوية، واستكشاف مجيع السبل والوسائل من أجل التوصل يف وقـت  

  مبكر إىل حل دائم ومتفق عليه لرتاعهما على الصحراء الغربية؛
ــة       يطلــب   ــل هناي ــة قب ــا للحال ــدم تقييم ــام أن يق ــني الع إىل األم

  .الوالية احلالية

 ٢٧إىل  ٢٠٠٠ /يوليـه متوز ٢٥ ةاملؤرخـ  اتاملقرر  
 ١٣٠٩ اتالقــــــــــرار: ٢٠٠١ /أبريلنيســــــــــان

 ١٣٤٢)، و٢٠٠٠( ١٣٢٤)، و٢٠٠٠(
 )٢٠٠١( ١٣٤٩)، و٢٠٠١(

 ٤٢٨٤ و ٤٢١١ و ٤١٧٥ اتيف اجللســــــــــــــــــــــــ  
دون مناقشـة قـرارات   باإلمجـاع و  اجمللساعتمد ، )١٦(٤٣١٥ و

بعثة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء     مدد مبوجبها والية 
، وأيــد )١٧(لفتــرات تتــراوح بــني شــهرين وأربعــة أشــهر الغربيــة

، العـام  ألمـني استمرار اجلهود الـيت يبـذهلا املبعـوث الشخصـي ل    
عـن احلالـة    العـام  األمـني بناء على التوصيات الواردة يف تقارير 

  .)١٨(صحراء الغربيةاملتعلقة بال
يف تقـاريره معلومـات عـن اجلهـود      العـام  األمـني وقدم   

اليت يبذهلا مبعوثه الشخصي لدفع خطة التسـوية قـدما؛ وحالـة    
__________ 

 األول/أكتـوبر  تشـرين  ٣٠، و٢٠٠٠ /يوليـه وزمت ٢٥املعقودة يف   )١٦(  
ــباط ٢٧، و٢٠٠٠ ــان ٢٧، و٢٠٠١ /فرباير شــــــ  /أبريلنيســــــ
أيضــا  اجمللــس، علــى التــوايل. وخــالل هــذه الفتــرة، عقــد ٢٠٠١

جلسة خاصة لالستماع إىل إحاطة مـن وزيـر الشـؤون اخلارجيـة     
ــاون يف املغــرب (اجللســة     تشــرين ٢٦املعقــودة يف  ٤٢١٠والتع

 ).٢٠٠٠ األول/أكتوبر

)، مت متديد الوالية ألربعة أشـهر؛  ٢٠٠٠( ١٣٠٩مبوجب القرار   )١٧(  
)، مت ٢٠٠١( ١٣٤٢) و٢٠٠٠( ١٣٢٤ومبوجـــــب القـــــرارين 

ــة لشــهرين؛ ومبوجــب القــرار    )، مت ٢٠٠١( ١٣٤٩متديــد الوالي
 متديد الوالية لثالثة اشهر.

  )١٨(  S/2000/683   ١٣٠١، قُـــــــــدم عمـــــــــال بـــــــــالقرار )؛ ٢٠٠٠(
ــS/2000/1029 و ــالقرار  ، قُـــــ ــال بـــــ )؛ ٢٠٠٠( ١٣٠٩دم عمـــــ
ــالقرار  S/2001/148 و )؛ ٢٠٠٠( ١٣٢٤، قُــــــــدم عمــــــــال بــــــ
 ).٢٠٠١( ١٣٤٢، قُدم عمال بالقرار S/2001/398 و

أسرى احلرب واملعتقلني السياسيني واملفقودين؛ وتنفيـذ تـدابري   
بناء الثقة عرب احلدود؛ واحلالة األمنية يف املنطقـة. وفيمـا يتعلـق    

ية قدما، أحاط علما باالجتماعات الـيت متـت   بدفع خطة التسو
بني الطرفني ومبعوثه الشخصـي. وأشـار إىل أن الطـرفني علـى     
حــد ســواء قــد حــددا اجملــاالت الــيت يعترباهنــا األكثــر صــعوبة،   
وهــــي عمليــــة الطعــــون، وإعــــادة الالجــــئني إىل ديــــارهم،      

 كـــانونواألشـــخاص الـــذين وصـــلوا ســـن التصـــويت بعـــد      
ن مل تشملهم عملية حتديد اهلويـة.  ولك ١٩٩٣ األول/ديسمرب

غري أن أيا من الطرفني مل يقدم مقترحات حمـددة حـول كيفيـة    
حــل املشــاكل املتعــددة خلطــة التســوية. وكمــا أوضــح مبعوثــه  
الشخصــي، مل يظهــر أي مــن الطــرفني أي اســتعداد  للخــروج 

عـالوة علـى   . بـل أنـه،   “الفائز يكسب كـل شـيء  ”عقلية من 
عــاد يف احلقيقــة بــاألمور إىل الــوراء االجتمــاع  ذلــك، قــال إن

بدل أن حيل املشاكل، حيـث ازدادت اخلالفـات بـني الطـرفني     
ــد اجتماعــات        ــان جيــري الســعي وراء عق ــه ك ــري أن ــا. غ عمق
جديدة هبدف التوصـل إىل حـل سياسـي، ميكـن أن يتمثـل إمـا       
يف اتفاق متفاوض عليـه إلدمـاج الصحــــراء الغربيـة برمتـها يف      

متفـاوض عليـه مبنحهـا االسـتقالل الكامـل؛       املغرب؛ أو اتفـاق 
أو اتفاق متفـاوض عليـه حبـل وسـط بـني هـاتني النتيجـتني؛ أو        
اتفاق متفاوض عليه يساعد على إجنـاح تنفيـذ خطـة التسـوية.     

ــي ل    ــوث الشخصـ ــاد املبعـ ــريا، أفـ ــنيوأخـ ــام ألمـ ــد  العـ أن عقـ
اجتماعات أخرى للطرفني سعيا وراء حل سياسي لن يـنجح،  

ة املغرب، بوصـفها السـلطة القائمـة بـاإلدارة     ما مل تكن حكوم
يف الصــحراء الغربيــة، مســتعدة ألن تعــرض أو تؤيــد قــدرا مــن  
ــاليني     ــيم احلـ ــكان اإلقلـ ــة إىل مجيـــع سـ ــلطة احلكوميـ نقـــل السـ

  والسابقني.
ــاه       ــه انتبـ ــات، ُوجـ ــك اجللسـ ــالل تلـ ــسوخـ إىل  اجمللـ

ــر، توضــحان فيهمــا مواقفهمــا،      رســالتني مــن املغــرب واجلزائ
  .)١٩(فيهما توصياهتما وتقدمان

__________ 

  )١٩(  S/2000/699  وS/2000/155. 
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ــرر   ــهحزيران ٢٩ ةاملؤرخــ اتاملق إىل  ٢٠٠١ /يوني
ــايوأيار ٣٠  ١٣٥٩ اتالقـــــــــرار: ٢٠٠٣ /مـــــــ

 ١٣٩٤)، و٢٠٠١( ١٣٨٠)، و٢٠٠١(
 ١٤٢٩)، و٢٠٠٢( ١٤٠٦)، و٢٠٠٢(
 ١٤٦٩)، و٢٠٠٣( ١٤٦٣)، و٢٠٠٢(
 )٢٠٠٣( ١٤٨٥)، و٢٠٠٣(

، )٢٠(مثــاين جلســات اجمللــسخــالل هــذه الفتــرة، عقــد   
، باإلمجـاع ودون مناقشـة، مـدد    )٢١(كـل منـها قـرارا   اعتمد يف 

بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء      مبوجبــها واليــة  
لفتـــرات تتـــراوح بـــني شـــهرين وأربعـــة أشـــهر، وأيـــد  الغربيـــة

، العـام  ألمـني استمرار اجلهود الـيت يبـذهلا املبعـوث الشخصـي ل    
وشـجع الطـرفني علـى متابعـة املناقشـات بنـاء علـى التوصـيات         

ــواردة يف تقــارير ورســائل   ــة   العــام األمــنيال ــة املتعلق عــن احلال
  .)٢٢(بالصحراء الغربية

جبملة  اجمللس، يف تقاريره ورسائله، العام األمنيوابلغ   
أمور تضمنت اجلهود اليت بذهلا مبعوثه الشخصي للتوصـل إىل  
حل للرتاع؛ واحلالة املتعلقة باألمن وأعمال العنف يف املنطقـة؛  

ــدا  ــذ تـ ــرب    وتنفيـ ــرى احلـ ــن أسـ ــراج عـ ــة؛ واإلفـ ــاء الثقـ بري بنـ
واملعتقلني السياسيني. وفيمـا يتعلـق جبهـود مبعوثـه الشخصـي،      

اتفـاق  ’’أنه عرض علـى الطـرفني مشـروع     العام األمنيأوضح 
جرى اقتراحـه إلدمـاج    ‘‘إطاري بشأن وضع الصحراء الغربية

__________ 

، ٢٠٠١ /يونيـــــهحزيران ٢٩املعقـــــودة يف  ٤٣٤٢اجللســـــات   )٢٠(  
، ٢٠٠١ الثـــــــاين/نوفمرب تشـــــــرين ٢٧املعقـــــــودة يف  ٤٤٢٧و
ــودة يف امل ٤٤٨٠و ــباط ٢٧عقــــــ  ٤٥٢٣، و٢٠٠٢ /فربايرشــــــ

 ٣٠املعقـودة يف   ٤٥٩٤، و٢٠٠٢ /أبريلنيسان ٣٠املعقودة يف 
 /كانون الثـاين يناير ٣٠املعقودة يف  ٤٦٩٨، و٢٠٠٢ /يوليهمتوز

ــودة يف  ٤٧٢٥، و٢٠٠٣ ــارس  ٢٥املعقـــــــ ، ٢٠٠٣آذار/مـــــــ
 .٢٠٠٣ /مايوأيار ٣٠املعقودة يف  ٤٧٦٥و

 ).٢٠٠٢( ١٤٠٦شروع القرار م املتحدة الوالياتقدمت   )٢١(  

  )٢٢(  S/2001/613, S/2001/1067, S/2002/178, S/2002/467, 

S/2003/59, S/2003/341 and S/2003/565 and Corr.1. 

الصحراء الغربية يف املغرب مـع مـنح سـكان الصـحراء الغربيـة      
 الغربيــة الصــحراء؛ وأن ُيطــرح وضــع احلكــم الــذايتمــن  قــدرا

لالستفتاء يف غضون مخس سـنوات، وأن يكـون النـاخبون قـد     
ــنة      ــوال السـ ــة طـ ــحراء الغربيـ ــتمر يف الصـ ــكل مسـ ــاموا بشـ أقـ

أنـه لـن ُيتخلـى عـن خطـة       العـام  األمـني السابقة. وبالتايل، أفاد 
مـن اجلزائـر    التسوية وإمنا ُيَعـلّــق تنفيذها. غري أنه أكد أن كال

وجبهة بوليساريو قـد رفضـتا هـذا االقتـراح، حيـث يعتقـدا أن       
أي شـيء خــالف االســتقالل ال ميكـن أن يكــون حمــل نظــر أو   
مناقشة؛ ولذلك فقـد طرحـا اقتراحـا يهـدف إىل التغلـب علـى       
العقبــات الــيت تعرقــل تنفيــذ خطــة التســوية. ومــع ذلــك، أشــار 

فيـذ خطـة التسـوية،    إىل الصعوبات اليت تعتـرض تن  العام األمني
عن تنفيذ أي تـدابري مـا مل يوافـق     املتحدة األممأال وهي عجز 

الطرفان على التعـاون معهـا، فضـال عـن الصـعوبات يف حتديـد       
ــدة    ــرا لعـ ــتفتاء، نظـ ــاركة يف االسـ ــؤهلني للمشـ األشـــخاص املـ
عوامل من بينها اخلصائص البدوية والقبلية لسـكان الصـحراء.   

ه اخلـاص قـد أشـار إىل أن اجلزائـر     بـأن مبعوثـ   اجمللـس كما ابلغ 
وجبهة البوليساريو كانتا على استعداد ملناقشـة تقسـيم اإلقلـيم    

، غـري أن حكومـة   الغربيـة  الصـحراء كحل سياسي للرتاع على 
املغرب مل تكن على اسـتعداد ملناقشـة هـذا النـهج. وكمخـرج      

أربعة خيـارات لينظـر فيهـا     العام األمنيمن هذا املأزق، اقترح 
ألمـم املتحـدة أن تسـتأنف جهودهـا     ) ميكن ل١: (ألمنجملس ا

مــن أجــل تنفيــذ خطــة التســوية دون أن يســتلزم ذلــك موافقــة  
مبعوث الشخصـي أن  ) ميكن لل٢؛ (الطرفني قبل اختاذ اإلجراء

اغل وشـ لينقح مشروع االتفـاق اإلطـاري، آخـذا يف االعتبـار ا    
احلصـــول علــــى   ، ولكــــن دونالـــيت أعـــرب عنــــها الطرفـــان   

عرضـــه علـــى يإىل جملـــس األمـــن الـــذي  وتقدميـــه، تـــهماموافق
) ميكـن للمبعـوث   ٣؛ (الطرفني على أساس غري قابل للتفـاوض 

ــع الطــرفني  الشخصــي أن  ــيم   يبحــث م ــة تقســيم اإلقل ؛ إمكاني
ــى      ولكــن  ــدرهتما عل ــدم ق ــة الطــرفني أو ع ــدم رغب ــة ع يف حال

بعـوث  امل يقـدم ، حـىت موعـد حمـدد   االتفاق على تقسيم لإلقليم 
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ــا  الشخصـــي إىل جم ــه لـــس األمـــن اقتراحـ اجمللـــس علـــى يعرضـ
ــأنه     ــاوض بشـ ــدم التفـ ــاس عـ ــى أسـ ــرفني علـ ــن ٤؛ (الطـ ) ميكـ

أن يقـــرر إهنـــاء بعثـــة األمـــم املتحـــدة لالســـتفتاء يف  للمجلـــس 
تتوصـل   لنالصحراء الغربية مسلما ومعترفا بأن األمم املتحدة 

شكلة الصحراء الغربية دون أن يستلزم ذلـك قيـام   ملإىل تسوية 
 أو كالمها بفعل شيء مـا كـان ليفعلـه مـن تلقـاء      أحد الطرفني

علــى أنــه بغــض النظــر عــن اخليــار  العــام األمــني. وشــدد نفســه
، فـــإن مـــن األمهيـــة أال يؤيـــد أي اجمللـــسالـــذي يســـتقر عليـــه 

تغــيريات تســتلزم موافقــة الطــرفني. ونظــرا لصــعوبة االســتقرار  
علـى خيــار يفــرض حـال علــى الطــرفني بـدال مــن الســعي وراء    

ما، فقد قام املبعوث الشخصي أيضا ببـذل جهـد جديـد    اتفاقه
خطة السـالم  ’’لتقدمي اقتراح للطرفني وللبلدان اجملاورة بعنوان 

، جتمــع  ‘‘مــن أجــل تقريــر شــعب الصــحراء الغربيــة ملصــريه      
عناصــر مــن خطــة التســوية ومــن االتفــاق اإلطــاري. وتوخــت  
ــا     ــان خالهلــ ــم الطرفــ ــة يتقاســ ــرة انتقاليــ ــدة فتــ ــة اجلديــ اخلطــ

ؤوليات قبل إجراء االسـتفتاء، غـري أهنـا مل تشـترط موافقـة      املس
كل خطـوة مـن خطـوات تنفيـذها. غـري أن       كال الطرفني على

الطرفني على حد سواء أبديا اعتراضـات علـى اخلطـة، وحـذر     
من أن أحد الطرفني أو كالمهـا قـد يطلـب     اجمللس العام األمني

أوصـى  منه تأييد التفاوض على خطة السالم. ومع ذلك، فقد 
بتأييــد اخلطــة بصــيغتها املقترحــة وطلــب مــن الطــرفني    اجمللــس

مســـتعدا الختيـــار أحـــد  اجمللـــسقبوهلـــا، الســـيما إذا مل يكـــن 
  اخليارات األربعة اليت اقترحها.

إىل رسـائل   اجمللسوخالل تلك اجللسات، ُوجه انتباه   
  .)٢٣(من اجلزائر وناميبيا واملغرب

__________ 

يف تلك الرسائل، تشككت اجلزائر، ضمن مجلة أمـور، يف حيـاد     )٢٣(  
 اجمللـس إزاء خطـة التسـوية، ودعـت     املتحـدة  ألمماألمانة العامة ل

التزامه هبا جمددا. كما أعربـت عـن معارضـتها للخيـار     إىل تأكيد 
ــه   ــام األمـــنيالثـــاين الـــذي عرضـ ــاق   العـ لتعـــديل مشـــروع االتفـ

اإلطاري، الذي جرى النظر فيه يف مشروع قرار مقدم من ثالثـة  

(اجللســـــة  ٢٠٠٣ /يوليـــــهمتوز ٣١املـــــؤرخ قـــــرر امل    
 )٢٠٠٣( ١٤٩٥القرار  ):٤٨٠١

ــة اجليف    ــودة يف  ٤٨٠١لســــ ــهمتوز ٣١املعقــــ  /يوليــــ
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٣
ــايوأيار ٢٣املــؤّرخ  ــة املتعلقــة بالصــحراء   عــن ٢٠٠٣ /م احلال
  .)٢٤(الغربية

، أعربـوا فيهـا،   )٢٥(ببيانات اجمللسوأدىل معظم أعضاء   
ور، عــن ارتيــاحهم العتمــاد القــرار باإلمجــاع، ضــمن مجلــة أمــ

وإن شددوا على أن القرار ال يفـرض حـال علـى الطـرفني، بـل      
حيــض علــى اســتئناف املناقشــات. وأكــد بعــض املمــثلني أهنــم    

خطــة الســالم مــن أجــل تقريــر شــعب      يؤيــدون تأييــدا تامــا   
الصحراء الغربية ملصريه، الـيت مـن شـأهنا أن تيسـر حـل الـرتاع       

ر علــى أســاس اتفــاق الطــرفني. ورأى عــدد مــن يف وقــت مبكــ
مبدأ تقريـر املصـري عنصـر أساسـي يف السـعي      املمثلني أيضا أن 

  .)٢٦(إىل حل عادل للمسألة

__________ 

؛ غري أنـه مـع تعـديل مشـروع القـرار يف      اجمللسأعضاء دائمني يف 
األول  وقت الحق بوضع خيار جديد يشـمل عناصـر مـن اخليـار    

(خطــة التســوية) واخليــار الثــاين (االتفــاق اإلطــاري)، أوضــحت  
 S/2001/623, S/2002/782, S/2002/807 andاجلزائـر تأييـدها لـه (   

S/2002/835     ــن ــذكرة م ــا م ــت ناميبي ــك، أحال ). ويف غضــون ذل
ــاقض يف      ــة إىل أوجــه تن ــا اجلبه ــة البوليســاريو، أشــارت فيه جبه

). أمــا املغــرب، فقــد   S/2002/749مشــروع االتفــاق اإلطــاري (  
ــض        ــاري، ورف ــاق اإلط ــد مشــروع االتف ــه تأيي ــن جانب واصــل م
ــه ال ميكــن التوفيــق بــني     ــد، حيــث رأى أن مشــروع القــرار اجلدي

 ).S/2002/758, S/2002/823 and S/2002/832اخليارين (

  )٢٤(  S/2003/565 و Corr.1   ــروض يف اجللســة ــودة يف  ٤٧٦٥املع املعق
 .٢٠٠٣ /مايوأيار ٣٠

  يدل ممثل اململكة املتحدة ببيان.مل  )٢٥(  

  )٢٦(  S/PV.4801 ــتان)، والصــفحة   ٣، الصــفحة (املكســيك  ٥(باكس
  وأنغوال).
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ــاه      ــرئيس (أســبانيا) انتب ــسووجــه ال إىل مشــروع  اجملل
؛ وطُـرح مشـروع القـرار    )٢٧(املتحـدة  الواليـات قرار مقدم مـن  

ــرار    ــفه القـــ ــاع بوصـــ ــد باإلمجـــ ــويت، واعتمـــ  ١٤٩٥للتصـــ
  :اجمللس الذي جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن)، ٢٠٠٣(

القوي للجهود اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثـه   تأييده يواصل  
يد باملثل خطتهما للسالم من أجل تقريـر شـعب الصـحراء    أالشخصي و

الغربية ملصريه بوصف ذلك حال سياسيا أمثل، على أساس االتفاق بـني  
  الطرفني؛

ــدعو   ــهما    الطــرفني إ ي ىل العمــل مــع األمــم املتحــدة وفيمــا بين
متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة  قــررو لقبـول خطــة الســالم وتنفيــذها؛ 

  .٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٣١لالستفتاء يف الصحراء الغربية حىت 

 ٢٠٠٣األول/أكتـوبر   تشـرين  ٢٨املقرر املـؤرخ    
 )٢٠٠٣( ١٥١٣): القرار ٤٨٥٠(اجللسة 

ــة    ــودة يف ا ٤٨٥٠يف اجللسـ ــرين ٢٨ملعقـ  األول/ تشـ
  ، أدرج اجمللس يف جدول أعماله تقرير٢٠٠٣أكتوبر 

 ٢٠٠٣األول/أكتــــوبر  تشــــرين ١٦األمــــني العــــام املــــؤّرخ  
 العـام  األمـني وأشـار   .)٢٨(احلالة املتعلقـة بالصـحراء الغربيـة    عن

، جبهــة البوليســاريو قــد قبلــت اخلطــة رمسيــا يف تقريــره إىل أن 
 امزيـد رب من جانبه عن موقفـه، بـل طلـب    بينما مل يتنازل املغ

. كمــا مــن الوقــت للــتفكري والتشــاور قبــل تقــدمي رده النــهائي 
أشار إىل أنه قـد حتقـق أيضـا تقـدم يف تنفيـذ تـدابري بنـاء الثقـة،         

الزيـــارات وتبـــادل  خـــدمات اهلـــاتف والربيـــدمثـــل اســـتئناف 
  والصحراء الغربية. األسرية بني خميمات الالجئني يف تندوف

) املتحـدة  الواليـات اجللسة نفسها، وجه الرئيس (ويف   
ــاه  ــرار  اجمللــسانتب وطٌــرح مشــروع القــرار   ؛)٢٩(إىل مشــروع ق

ــرار    ــفه القـــ ــاع بوصـــ ــد باإلمجـــ ــويت، واعتمـــ  ١٥١٣للتصـــ
، ضــمن مجلــة أمــور، متديــد اجمللــس الــذي قــرر فيــه)، ٢٠٠٣(

__________ 

  )٢٧(  S/2003/777. 

  )٢٨(  S/2003/1016  ١٤٩٥املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٣.( 

  )٢٩(  S/2003/1034. 

 ٣١بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة حــىت   
  ، وإبقاء املسألة قيد نظره.٢٠٠٤ /ينايرالثاين كانون


