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  أفريقيا

  احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية -  ١
    

ة مــن القــرارات الــيت اختــذها جملــس األمــن يف الفتــر   

ــاير   ٣٠ ــانون الثاين/ينـ تشـــرين  ٢٨ إىل ٢٠٠٤كـ

)، ٢٠٠٤( ١٥٢٣: ٢٠٠٥/أكتــــــــــــــــوبر األول

)، ٢٠٠٤( ١٥٧٠ )، و٢٠٠٤( ١٥٤١ و

  )٢٠٠٥( ١٦٣٤)، و ٢٠٠٥( ١٥٩٨ و

 ٥١٧٠و  ٤٩٥٧و  ٤٩٠٥يف اجللســــــــــــــــــــــــات   
، باإلمجــاع ودون )٢(اختــذ جملــس األمــن قــرارات ،)١(٥٢٩٥ و

ــة األمــم    ــة بعث ــها والي املتحــدة لالســتفتاء مناقشــة، مــدد مبوجب
، وأكـد جمـددا دعمـه    )٣(الصحراء الغربية لفترات ستة أشهر يف

خلطة السالم وجلهود األمني العام ومبعوثة الشخصي، اسـتنادا  
__________ 

الفتـرة، إضـافة إىل اجللسـات املغطـاة يف هـذا الفـرع،        خالل هذه  )١(  
البلــدان املســامهة  عقــد الــس عــددا مــن اجللســات الســرية مــع   

ــة،     ــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربي بقــوات يف بعث
)، املرفـق الثـاين، القسـمني ألـف     ٢٠٠١( ١٣٥٣مبوجب القـرار  

ــات يف   ــدت اجللســــ ــاء. وعقــــ ــان/أبريل  ٢٨وبــــ  ٢٠٠٤نيســــ
(اجللســة   ٢٠٠٤كــانون الثاين/ينــاير   ٢٣ )، و٤٩٥٥ (اجللســة
(اجللســـــــة  ٢٠٠٤تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر  ٢٥ )، و٤٩٠٢
ــان/أبريل  ٢٢ )، و٥٠٦٢ ــة  ٢٠٠٥نيســــــ )، ٥١٦٧(اجللســــــ

)، ٥٢٩١(اجللســـــــة  ٢٠٠٥تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر  ٢٤ و
ــان/أبريل  ٢٥ و ــة  ٢٠٠٦نيسـ ــرين  ٢٥ )، و٥٤٢٠(اجللسـ تشـ

 نيســــــان/ ٢٠ )، و٥٥٥٣لســــــة (اجل ٢٠٠٦األول/أكتــــــوبر 
ــل ــة  ٢٠٠٧ أبريـــــ ــرين األول/ ٢٦ )، و٥٦٦٥(اجللســـــ  تشـــــ

 .)٥٧٧٠(اجللسة  ٢٠٠٧  أكتوبر

 ١٥٧٠ )، و٢٠٠٤( ١٥٤١ )، و٢٠٠٤( ١٥٢٣القـــــــرارات   )٢(  
 .)٢٠٠٥(  ١٦٣٤ )، و٢٠٠٥( ١٥٩٨ )، و٢٠٠٤(

، الـذي  ٤٩٠٥)، املتخـذ يف اجللسـة   ٢٠٠٤( ١٥٢٣عدا القرار   )٣(  
 .أشهر  والية البعثة لفترة ثالثةمدد الس مبوجبه 

رير األمـــني العـــام عـــن احلالـــة  إىل التوصـــيات الـــواردة يف تقـــا
  .)٤(يتعلق بالصحراء الغربية  فيما

أنشـطة  وقدم األمـني العـام يف تقـاريره معلومـات عـن        
مبعوثه الشخصي؛ وعن إطالق اجلبهة الشعبية لتحرير السـاقية  
احلمـــراء ووادي الـــذهب (جبهـــة البوليســـاريو) ســـراح مجيـــع 
ــة املعــتقلني السياســيني واألشــخاص    أســرى احلــرب وعــن حال
اهويل املصري؛ وعـن تنفيـذ تـدابري بنـاء الثقـة؛ واحلالـة األمنيـة        

كرية؛ ومشـكلة اهلجـرة   يف املنطقة وانتهاكات االتفاقات العسـ 
الشرعية. وفيمـا يتعلـق بأنشـطة مبعوثـه الشخصـي، أمجـلَ        غري

بإجياز التطورات الرئيسية للمفاوضات منذ البدايـة، وال سـيما   
تنفيـذها؛   االتفاق على خطة التسـوية وعـدم رغبـة الطـرفني يف    

واملقترح املتعلق مبشروع اتفاق إطاري ورفضه الحقا من قبـل  
واجلزائر؛ واخليارات األربعة املعروضـة علـى    جبهة البوليساريو

جملس األمـن الـيت مل تكـن لتقتضـي موافقـة الطـرفني؛ وأخـريا،        
خطة السالم املقترحة لتقرير شـعب الصـحراء الغربيـة ملصـريه.     
وبشأن هذه النقطة األخرية، أحاط األمني العام أعضاء الـس  

ب علمــا بالتقــدم احملــرز يف االجتماعــات مــع ســلطات املغــر      
ــة        ــت جبه ــا وافق ــه بينم ــى أن ــاريو. وشــدد عل ــة البوليس وجبه
ــر املغــرب بوضــوح أن احلــل       ــى املقتــرح، ذك ــاريو عل البوليس
القائم على احلكم الذايت ال ميكـن إال أن يكـون ائيـا، رافضـا     
ــرب       ــذا اعت ــة االســتقالل. ول ــة أو إمكاني ــة االنتقالي فكــرة املرحل

ين إىل حـد كـبري،   متباعـد  األمني العام أن موقفي الطرفني ظـال 
وهو وضع يشري، حينما تضاف إليـه البيانـات العامـة الشـديدة     

__________ 

  )٤(  S/2004/39 و ،S/2004/325 و ،S/2004/827 و ،S/2005/254 ،
 .S/2005/648 و
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اللهجــة الــيت تصــدر بشــكل دوري عــن الطــرفني، فضــال عــن   
ــة      ــوق اإلنســان، إىل إمكاني ــهاكات حق ــاءات انت مظــاهر وادع
تدهور احلالة يف ظل غياب حل مقبول من الطرفني مـن شـأنه   

ضـح مـن اإلجـراءات    كفالة حتقيق املصري. وأضاف أنه من الوا
معارضــة ألي حــل غــري  مثــة الــيت اختــذها الــس يف املاضــي أن

تــوافقي، األمــر الــذي يضــع الــس أمــام خيــارين: إــاء بعثــة   
األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة وإعــادة مســألة   

الســعي جمــددا حلمــل  الصــحراء الغربيــة إىل اجلمعيــة العامــة؛ أو
  السالم وتنفيذها. الطرفني على قبول خطة

وعلــى مــدى تلــك اجللســات، وجــه انتبــاه الــس إىل   
ــور، إىل أن     ــة أم ــن املغــرب أشــارت، يف مجل ــف ”رســالة م مل

ــة احملتجــزين يف األراضــي    االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق املغارب
زال مفتوحا، وأعربت عن القلـق إزاء الظـروف    ما “اجلزائرية

ه االنتبــاه أيضــا إىل رســالة . ووجــ)٥(يف خمــيم تنــدوف لالجــئني
من اجلزائـر، ردت علـى رسـالة املغـرب، وذكـرت أن املغـرب       

بدل االعتراف بأخطائه مـن حيـث اجلـرائم الـيت ارتكبـها يف      ”
إىل  ، عمـــد“حـــق الشـــعب الصـــحراوي طـــوال ثالثـــة عقـــود

ــري  ذم” ــى أن   “جــاره اجلزائ ــالة عل آالف ”. وشــددت الرس
ــة ــذين ال املغارب ــون يف امل ... ال ــذين ينشــغل  “خيمــاتيزال ، ال

الجئــون صـحراويون حــددت مفوضــية  ”حبـاهلم املغــرب، هـم   
الالجــئني هويتــهم حســب األصــول     األمــم املتحــدة لشــؤون  

ــار آخــر   ومل ــامهم خي ــرض    يكــن أم ــدما تع ــرتوح عن ســوى ال
 وطنــهم للغــزو واالحــتالل مــن قبــل اململكــة املغربيــة يف حــني   

ــر اللجــوء بســخاء  لة حبــثّ . واختتمــت الرســا“مــنحهم اجلزائ
جملس األمن على أال يدع املغرب يعرقل إىل مـا ال ايـة تقـدم    

  .)٦(خطة السالم املتعلقة بتقرير شعب الصحراء الغربية ملصريه
__________ 

  )٥(  S/2005/602. 

  )٦(  S/2005/605. 

 ٥٤٣١القرار الذي اختذه جملس األمـن يف جلسـته     

  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٨املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٤٣١يف اجللســـــ ــان/ ٢٨، املعقـــــ  نيســـــ

ــل ــيت أ٢٠٠٦ أبريـ ــن    ، الـ ــل مـ ــو كـ ــا ممثلـ ــات خالهلـ دىل ببيانـ
األرجنــتني ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة والــدامنرك وســلوفاكيا      
وفرنسا واململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة واليابـان، أدرج      

ــدول أعما  ــؤرخ   الــــس يف جــ ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــه تقريــ لــ
  .)٧(٢٠٠٦نيسان/أبريل   ١٩

ــره،      ــام بالتفصــيل يف تقري ــاول األمــني الع ــة وتن يف مجل
أنه شـدد علـى أن املسـألة     أمور، جهود مبعوثه الشخصي. بيد

ــاب الكامــل التفــاق      ــة مــن اجلمــود بســبب الغي ظلــت يف حال
بشأن كيفية متكني شـعب الصـحراء الغربيـة مـن ممارسـة حقـه       

أي خطــة جديــدة  يف تقريــر املصــري. والحــظ األمــني العــام أن 
بعد منها خيـار  ستواجه يف بدايتها برفض من املغرب ما مل يست

إجــراء اســتفتاء علــى االســتقالل. ولكــن األمــم املتحــدة لــيس   
بوسعها تأييد خطة تستبعد إجـراء اسـتفتاء حقيقـي يف الوقـت     
الذي تعلن فيه أا تعمل على كفالة حق تقرير املصري. وذكـر  
أن استمرار الطريق املسدود الراهن إىل ما ال اية غـري مقبـول   

وأن اخليــار الوحيــد املتبقــي هــو   “سيفضــي إىل العنــف”ألنــه 
إجــراء مفاوضــات مباشــرة دون شــروط مســبقة. ومــع ذلــك،  

حني لن يعترف أي بلد بأنـه يؤيـد اسـتمرار     يف فقد الحظ أنه
ــا      ــكالن معــ ــاملني يشــ ــة عــ ــح أن مثــ ــن الواضــ ــود، فمــ اجلمــ

باإلذعان إىل استمرار ذلك اجلمـود، مهـا: عـدم     “قويا إغراء”
ة متقدمــة يف جــدول األعمــال احــتالل الصــحراء الغربيــة مكانــ

السياسي احمللي؛ وتعليق أمهيـة كـبرية علـى اسـتمرار العالقـات      
الطيبــة بــني املغــرب واجلزائــر. واختــتم مشــددا علــى أن جملــس 

ــيس بوســعه االنتظــار حــىت   ــدهور مســألة الصــحراء   األمــن ل تت
__________ 

  )٧(  S/2006/249 ١٦٣٤، مقدمة مبوجب القرار )٢٠٠٥(. 
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ــة مــن جمــرد مصــدر حمتمــل لعــدم االســتقرار يف    ــة  الغربي املنطق
ألمن الدوليني، بل ينبغي له بدال من ذلـك  ديد للسالم وا إىل

  العمل من أجل بدء املفاوضات.

ووجه الرئيس (الصني) انتباه الس إىل رسـالتني مـن     
نيسان/أبريل على التوايل  ٢٦ و ٢٤اجلزائر وناميبيا مؤرختني 

احــتالل الصــحراء ”تعــربان عــن القلــق إزاء حمــاوالت تشــريع   
ل تقـوم علـى إنكـار حـق     مـن خـالل مقترحـات حبلـو     “الغربية

ــوي خلطــة        ــد ق ــن تأيي ــر مصــريه؛ وتعربــان ع الشــعب يف تقري
  .)٨(السالم اليت وافق عليها جملس األمن

وشدد أغلب املمثلني علـى أـم صـوتوا لصـاحل متديـد        
والية بعثة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة علـى       

قيقــي أمـل أن يسـتخدم الطرفــان هـذا الوقـت إلحــراز تقـدم ح     
ــه    صــوب التوصــل إىل حــل   ــهما. وأكــدوا أيضــا أن ــول من مقب

يســعهم أن يفرضــوا حــال، ولــذا جيــب أن تكــون أي خطــة   ال
. وإذ الحــظ ممثــل الواليــات املتحــدة أن )٩(مقبولــة مــن اجلميــع

حكــم ذايت ”املغــرب أعــرب عــن تصــميمه علــى تقــدمي خطــة  
قويـة وذات  ”، فإنه شجع املغـرب علـى تقـدمي خطـة     “لإلقليم
ــية    “قيةمصـــدا ــة تفاوضـ علـــى أمـــل أن تشـــكل أساســـا لعمليـ

. وشـدد ممثـل مجهوريـة ترتانيـا     )١٠(جديدة بقيادة األمم املتحدة
تقريـر املصـري    املتحدة على أن حق شعب الصـحراء الغربيـة يف  

  .)١١(ال ميكن أن خيضع ألي شروط مسبقة
__________ 

  )٨(  S/2006/258  (اجلزائر) وS/2006/266 (ناميبيا). 

  )٩(  S/PV.5431٣ (الواليــــات املتحــــدة)؛ الصــــفحة   ٢حة ، الصــــف 
ــفحتان   ــدة)؛ الصــ ــة املتحــ ــان)؛  ٤-٣(اململكــ ــدامنرك، اليابــ (الــ

(فرنسـا، سـلوفاكيا،    ٥-٤(األرجنـتني)؛ الصـفحتان    ٤ الصفحة
 .مجهورية ترتانيا املتحدة)

 .٢املرجع نفسه، ص   )١٠(  

 .٤املرجع نفسه، ص   )١١(  

ووجــه الــرئيس انتبــاه الــس إىل مشــروع قــرار قدمــه   
انيا وفرنسا واململكـة املتحـدة والواليـات    االحتاد الروسي وإسب

؛ وطُـــرح مشـــروع القـــرار بعـــد ذلـــك للتصـــويت )١٢(املتحـــدة
)، الذي قـرر  ٢٠٠٦( ١٦٧٥واعتمد باإلمجاع بوصفه القرار 

  مبوجبه الس مجلة أمور:

طلب إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا عـن احلالـة يف الصـحراء       
  الوالية؛  الغربية قبل اية فترة

ر متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء  قــر  
ــة إىل  ــوبر   ٣١الغربي ــد  ٢٠٠٦تشــرين األول/أكت ؛ قــرر إبقــاء املســألة قي

  نظره.
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٧٢٠القرار   

تشـــــــرين  ٣١ املعقـــــــودة يف ٥٥٦٠يف جلســـــــته 

  ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

 األول/تشـــرين  ٣١، املعقــودة يف  ٥٥٦٠يف اجللســة    

، اليت أدىل ببيانات خالهلا ممثلو كل من فرنسـا  ٢٠٠٦أكتوبر 
واململكة املتحدة والواليات املتحدة، أدرج الـس يف جـدول   

ــؤرخ    ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــه تقريــ ــرين األول/ ١٦أعمالــ  تشــ

  .)١٣(٢٠٠٦  أكتوبر

وذكر األمني العـام يف تقريـره، أن املغـرب مسـتمر يف       
ــم     ــرح احلك ــل بشــأن مقت ــه يف    العم ــر تقدمي ــذي ينتظ ــذايت ال ال

األشهر القليلة املقبلة، بينما أعادت جبهة البوليساريو متسـكها  
حبــق شــعب الصــحراء الغربيــة يف حــق تقريــر املصــري، علــى أن  
ــرزت      ــار االســتقالل. وبينمــا أف ميــارس يف اســتفتاء يشــمل خي

، فحينمـا  “اجتاها عامـا إىل االستسـالم للوضـع الـراهن    ”احلالة 
ــئل ــؤو سـ ــلون   مسـ ــانوا يفضـ ــا إذا كـ ــاريو مـ ــة البوليسـ لو جبهـ

__________ 

  )١٢(  S/2006/268. 

  )١٣(  S/2006/817١٦٧٥ب القرار ، مقدمة مبوج )٢٠٠٦(. 
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استمرار مجود املوقف أم املفاوضات من دون شروط مسـبقة،  
ردوا بــأم يفضــلون اســتمرار اجلمــود، بــالرغم مــن إدراكهــم  

. “شــأن هــذا أن يــؤدي إىل جتــدد النضــال املســلح      مــن أن”
ــى أن  ــدد علــ ــوح إىل”وشــ ــهج املفتــ ــة النــ ــا ال ايــ إزاء  “مــ
ده الكفيـل بـأن يكـون مثمـرا، وأن الفشـل      املفاوضات هو وح

مفاوضــــات مــــن شــــأنه أن يســــدد نكســــة خطــــرية  بــــدء يف
اعتراف دويل بسـيادته علـى    التواق للحصول على”للمغرب، 

، وكــذلك جلبهــة البوليســاريو، الــيت تواجــه “الصــحراء الغربيــة
أكثــر اعتيــادا علــى الســيادة ”خطــر أن يصــبح اتمــع الــدويل 

. وأوصــى الــس بــأن يــدعو “ء الغربيــةاملغربيــة علــى الصــحرا
الطرفني، ومعهما اجلزائـر وموريتانيـا، للـدخول يف مفاوضـات     

بقة للتوصــل إىل حــل سياســي يرضــى    دون شــروط مســ  مــن
الطرفــان، يرتــب إلعمــال حــق شــعب الصــحراء الغربيــة يف  بــه

  حتقيق املصري.

ــات      ــة املتحـــدة والواليـ ــا واململكـ ــو فرنسـ وشـــدد ممثلـ
م يتوقعــون أن يســتغل الطرفــان متديــد واليــة  املتحــدة علــى أــ

بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة ملــدة ســتة   
أشهر للتفاوض جبدية ونشـاط علـى حـل مقبـول مـن اجلميـع،       

قبل الـس.   من وكرروا التأكيد على عدم إمكانية فرض حل
ــات     وعــالوة علــى ذلــك، أكــد ممــثال اململكــة املتحــدة والوالي

حدة أن بعثة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة      املت
ليســت بــديال جمــديا حلــل دائــم. وحــث كــذلك ممــثال فرنســا    

بسـرعة لتقـدمي اقتـراح     كوالواليات املتحدة املغرب على التحر
  .)١٤(شامل وذي مصداقية للحكم الذايت

ويف اجللســـة نفســـها، وجـــه الـــرئيس (اليابـــان) انتبـــاه   
االحتـاد الروسـي وإسـبانيا     قـرار مقـدم مـن    الس إىل مشـروع 
__________ 

  )١٤(  S/PV.5560 ٣ (الواليــات املتحــدة)؛ الصــفحة ٣-٢، الصــفحتان 
 .(اململكة املتحدة) ٣(فرنسا)؛ الصفحة 

؛ وطُـــرح )١٥(وفرنســـا واململكـــة املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة
مشروع القرار بعد ذلك للتصويت واعتمـد باإلمجـاع بوصـفه    

  )، قرر الس مبوجبه مجلة أمور منها:٢٠٠٦( ١٧٢٠القرار 

طلب إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا عـن احلالـة يف الصـحراء       
  الوالية؛  غربية قبل اية فترةال

قــرر متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء     
  ؛٢٠٠٧نيسان/أبريل   ٣٠  الغربية إىل

  قرر إبقاء املسألة قيد نظره.  
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٥٤القرار   

ــته  ــودة يف ٥٦٦٩يف جلســــ ــان/ ٣٠ املعقــــ  نيســــ

  ٢٠٠٧  أبريل

ــة    ــودة يف ا، ٥٦٦٩يف اجللســـــ ــان/ ٣٠ملعقـــــ  نيســـــ

، الــيت أدىل خالهلــا ممثــل جنــوب أفريقيــا ببيــان،  ٢٠٠٧ أبريــل
ــؤرخ      ــام امل ــني الع ــر األم ــه تقري ــس يف جــدول أعمال أدرج ال

  .)١٦(٢٠٠٧نيسان/أبريل   ١٣

وقـــدم األمـــني العـــام يف تقريـــره معلومـــات، يف مجلـــة   
أمور، عن أحدث املبـادرات الـيت قـام ـا الطرفـان بشـأن حـل        

املبــادرة املغربيــة للتفــاوض علــى ”اع. وقــدم ممثــل املغــرب الــرت
الــيت ميكــن أن تتخــذ   “وضــع احلكــم الــذايت ملنطقــة الصــحراء  

ــاوض والتســوية  ” ــدم “أساســا للحــوار والتف ــني  ، بينمــا ق األم
العام جلبهة البوليساريو وثيقة تلخص موقف اجلبهـة، وهـو أن   

سـتعمار  مسألة الصحراء الغربيـة مشـكلة مـن مشـاكل إـاء اال     
ينبغي حلها على أساس تطبيـق مبـدأ تقريـر املصـري، وأن إجيـاد      
حـل للـرتاع يكمـن يف ممارســة شـعب الصـحراء الغربيـة للحــق       
املشروع يف تقرير املصري عـن طريـق إجـراء اسـتفتاء. وأوصـى      

__________ 

  )١٥(  S/2006/850. 

  )١٦(  S/2007/202 ١٧٢٠، مقدمة مبوجب القرار )٢٠٠٦(. 
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األمني العام مـرة أخـرى الـس بـأن يـدعو الطـرفني، ومعهمـا        
ت مــن دون شــروط اجلزائــر وموريتانيــا، للــدخول يف مفاوضــا

مســبقة للتوصــل إىل حــل سياســي يرضــى بــه الطرفــان، يرتــب  
  إلعمال حق شعب الصحراء الغربية يف حتقيق املصري.

وأعــرب ممثــل جنــوب أفريقيــا عــن األســف إزاء عــدة    
جوانب من مشروع القرار املطروح على الس، مبـا يف ذلـك   

ــاريت   ــتخدام عبــ ــداقية ”اســ ــمة باملصــ ــارة   “املتســ ــد اإلشــ عنــ
اجلهود الذي بذهلا املغرب، إذ أوصلت املعىن غري املقصـود   إىل

الــذي يفيــد أن خطــة املغــرب أكثــر جــدارة مــن خطــة جبهــة    
ــات   ــاريو، والكلمــ ــة  ”البوليســ ــدما بالعمليــ ــي قــ ، )١٧(“املضــ

تشكَّل حكما مسبقا على احلالة املطروحة. واشـتكى أيضـا    إذ
سـاعة للبـت يف مشـروع     ٢٤من أن وفد بلده أُعطي أقل مـن  

قرار. ومع ذلـك، شـدد علـى أنـه قـرر تأييـد مشـروع القـرار         ال
على مضض ألنه ال يريد أن يعـوق يئـة أسـاس مشـترك تتـاح      
فيه للشعب املغـريب وشـعب الصـحراء الغربيـة الفرصـة إلجـراء       

  .)١٨(مفاوضات بينهما

ــس إىل        ــاه ال ــة املتحــدة) انتب ــرئيس (اململك ــه ال ووج
ــن االحتــاد الروســ    ــدم م ــرار مق ي وإســبانيا وفرنســا  مشــروع ق

؛ وطُــرح مشــروع  )١٩(واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة   
ذلـك للتصــويت واعتمـد باإلمجــاع بوصـفه القــرار     القـرار بعــد 

  )، الذي قرر الس مبوجبه مجلة أمور منها:٢٠٠٧( ١٧٥٤
__________ 

) علـى  ٢٠٠٧( ١٧٥٤تنص الفقرة اخلامسة مـن ديباجـة القـرار      )١٧(  
ط علماً باملقترح املغـريب الـذي قـدم إىل األمـني     وإذ حيي”ما يلي: 
، وإذ يرحـب بـاجلهود املغربيـة    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١١العام يف 

ــة      ــدماً بالعملي ــة إىل املضــي ق ــة واملصــداقية والرامي املتســمة باجلدي
صوب التسوية؛ وإذ حييط علماً أيضـاً مبقتـرح جبهـة البوليسـاريو     

 “.٢٠٠٧أبريل نيسان/ ١٠املقدم إىل األمني العام يف 

  )١٨(  S/PV.5669 ٣-٢، الصفحتان. 

  )١٩(  S/2007/238. 

أهاب بـالطرفني أن يـدخال يف مفاوضـات بـال شـروط مسـبقة         
  وحبسن نية؛

رعايتـه،   ن يضع هذه املفاوضات حتـت أ طلب إىل األمني العام  
  ودعا الدول األعضاء إىل تقدمي الدعم املالئم هلذه احملادثات؛

ــب إىل   ــول    طل ــدم، حبل ــام أن يق ــني الع ــه  ٣٠األم حزيران/يوني
، تقريرا عن حالة هذه املفاوضات والتقدم احملـرز فيهـا قبـل ايـة     ٢٠٠٧

  فترة الوالية؛

تحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء قــرر متديــد واليــة بعثــة األمــم امل   
  .٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٣١الغربية إىل 

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٨٣القرار   

 تشـرين األول/  ٣١ املعقـودة يف  ٥٧٧٣يف جلسته 

  ٢٠٠٧أكتوبر 

 تشـــرين األول/ ٣١، املعقــودة يف  ٥٧٧٣يف اجللســة    

ببيـان،  ، اليت أدىل خالهلـا ممثـل جنـوب أفريقيـا     ٢٠٠٧أكتوبر 
ــؤرخ      ــام امل ــني الع ــر األم ــه تقري ــس يف جــدول أعمال أدرج ال

  .)٢٠(٢٠٠٧نيسان/أبريل   ١٩

ــره، بشــأن االجتماعــات      وذكــر األمــني العــام يف تقري
املعقودة بني الطرفني، أما أكدا احترامهما حلق تقريـر املصـري   
والتزامهما بالتعاون مـع األمـم املتحـدة، فضـال عـن االعتـراف       

لقـائم احلـايل غـري مقبـول. بيـد أن موقفيهمـا ظـال        الوضع ا بأن
متباعدين متامـا ومل تسـتأنف املفاوضـات. ومتثلـت املشـكالت      

الشـروط  ”والتمييـز بـني    “تقريـر املصـري  ”الرئيسية يف تعريف 
. وشـرح أن مطلـب املغـرب    “املواقف األساسية” و “املسبقة

ــاالعتراف بســيادته علــى  ــة، ومطلــب جبهــة    ب الصــحراء الغربي
ــإجراء   الب ــيم بـ ــهائي لإلقلـ ــأن يبـــت يف الوضـــع النـ وليســـاريو بـ

استفتاء يشمل االستقالل كأحد اخليارات املطروحة، مل يقبـل  
__________ 

  )٢٠(  S/2007/619 ١٧٥٤، مقدمة مبوجب القرار )٢٠٠٧(. 
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مــا كشــرطني مســبقني، بــالرغم مــن أنــه كــان معروفــا علــى   
نطاق واسع أمـا كانـا املـوقفني األساسـيني للطـرفني. بيـد أن       

ف هــذين املــوقفني األساســـيني حــاال دون مناقشـــة كــل طـــر    
ملقترح الطرف اآلخر جبدية. وأوصى جملـس األمـن بـأن يـدعو     

، مبــا يكفــل “مفاوضــات حقيقيــة”الطــرفني إىل أن يــدخال يف 
  ).٢٠٠٧( ١٧٥٤تنفيذا أوىف للقرار 

وأعـــرب ممثـــل جنـــوب أفريقيـــا عـــن األســـف لكـــون   
مشــروع القــرار املعــروض علــى الــس مل يشــمل أي ذكــر       

الغربيــة، واعتــرب أن  النتــهاكات حقــوق اإلنســان يف الصــحراء 
يرفـع صـوته عنـدما    ”هذا االمتنـاع، يف حـني أن جملـس األمـن     

ــن       ــوق اإلنســان يف أجــزاء أخــرى م ــر مبســائل حق ــق األم يتعل
، من شأنه أن ينظر له بوصـفه كـيال مبكيـالني مـن قبـل      “العامل

الكيــل مبكيــالني هــو ســبب عــدم  ”هــذا  الــس. وأضــاف أن
حممـل   ات هـذا الـس علـى   أخذ الناس يف بعض األحيان قـرار 

ــد ــاوالت    “اجلـ ــه احملـ ــزال تدهشـ ــده ال تـ ــد بلـ ــر أن وفـ . وذكـ
املتواصلة من بعض أعضاء هذا الس سـعيا منـهم إىل وصـف    

جهــدا جــديا وذا مصــداقية للمضــي ”االقتــراح املغــريب بكونــه 
والواقع هو أن االقتراح املغريب للحكم الـذايت  “. ُقدما يف احلل

ــة اجلا   ــة أحادي ــو حماول ــن     ه ــع الســكان الصــحراويني م ــب ملن ن
ــة      ــرب أن أي حماولـ ــريهم. واعتـ ــر مصـ ــم يف تقريـ ــال حقهـ إعمـ

إلعطــــاء األفضــــلية القتــــراح علــــى آخــــر ســــتقوض عمليــــة  
املفاوضات. ويف اخلتام، ذكر أن احلاجة إىل متديـد واليـة بعثـة    

صــحراء الغربيــة هلــا مــن األمهيــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف ال
  .)٢١(ع القرار بالرغم من التحفظاتيكفي لتأييد مشرو  ما

ووجه الرئيس (غانـا) انتبـاه الـس إىل مشـروع قـرار        
مقدم من االحتـاد الروسـي وإسـبانيا وفرنسـا واململكـة املتحـدة       

؛ وطُــرح مشــروع القــرار بعــد ذلــك     )٢٢(والواليــات املتحــدة 
)، ٢٠٠٧( ١٧٨٣للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  

  ه مجلة أمور منها:وقرر الس مبوجب

أهاب بـالطرفني أن يـدخال يف مفاوضـات بـال شـروط مسـبقة         
  وحبسن نية؛

 كــانون الثــاين/ ٣١طلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم، حبلــول     
حالة هذه املفاوضات والتقدم احملـرز فيهـا قبـل     ، تقريرا عن٢٠٠٨يناير 

  اية فترة الوالية؛

ســتفتاء يف الصــحراء قــرر متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لال   
  .٢٠٠٨نيسان/أبريل   ٣٠  الغربية إىل

__________ 

  )٢١(  S/PV.5773 ٣-٢، الصفحتان. 

  )٢٢(  S/2007/637. 

    




