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 ما يتعلق بالصحراء الغربية الحالة في - 1

 812القااارار (: 3072اةلساااة ) 0223ماااارس /آذار 2املااا ر   المقررررر
(0223 ) 

ا مااااح العااااام إىل جملااااس  اااادَّم  0223يناااااير /كااااانوو الثاااااين  26يف 
ماا يتعلاق بالصاحراء الغربياة أورد فيا ، يف علاة  يف عاو احلالاةتقريرا   ا مو

 .0مع ا طرا أتجريت  الا لنتاؤ   تلال املشاورات أمور، سردا  
وأشاااااار ا ماااااح العاااااام يف التقريااااار إىل املوا اااااال ا ساساااااية لل غااااارب 

جبهااااااااة )واةبهاااااااة الشاااااااعبية لتحريااااااار الساااااااا ية احل اااااااراء ووادي الاااااااذلف 
التساااوية، والاااا تتصااار بوضاااع  ااااواؤم بشاااأو أحياااام   اااة ( البوليسااااريو
املغااارب يعتااارب أو عياااع ا شاااهاص الاااذيو لاااديهم إوَّ  و اااال. 2الناااا بح

وضااااع الصااااحراوي هلاااام احلااااق يف املشاااااركة يف االسااااتفتاء، وبالتااااا  فاااارو 
الصحراويح الذيو أسق ت السل ات اإلسبانية أ اءلم مو تعداد عام 

املساااوا  مااع مااو م  ااد  سااباب  تلفااة ينبغااي النظاار إلاايهم علاا  0272
مشلهاااام ذلاااات التعااااداد؛ ومااااو مث يعتاااارب املغاااارب  اؤ ااااة ا شااااهاص الااااذيو 

أما جبهة . نق ة مرجعية لوضع  واؤم النا بح 0272مشلهم تعداد عام 
ال ارفح اتفقاا يف االتفاااا ا و  أوَّ  البوليسااريو فهاي تارى، مااو جانبهاا،

ت بيق معايع أللية ستيوو ا ساس الوحيد ل 0272 اؤ ة عام  عل  أوَّ 
 0272 الناااا بح، وبالتاااا  فااارو الصاااحراويح الاااذيو مشلهااام تعاااداد عاااام

ينبغي أو يشيلوا الغالبية العظ   ماو ا شاهاص املا للح لل شااركة يف 
الصاااحراويوو الاااذيو أمهلهااام التعاااداد يشاااي ر  االساااتفتاء، بين اااا ينبغاااي أو

 نظر ال رفح كانتاا ولذلت فرو وجها. االستثناء يف تلت اليتلة النا بة
متعارضاتح بصااور  جذريااة، حبياص كاااو أحااد ال ارفح يعلااق أمهيااة  صااوى 

، بين اااا يعتااارب 0272علااا   اؤ اااة ا شاااهاص الاااذيو مشلهااام تعاااداد عاااام 
 . أمهية تلت القاؤ ة نسبية ال ر  ا  ر أوَّ 

وذكر ا مح العام، يف معرض إشارت  إىل سلسلة مو احملاداات الا 
 25اااااااص مااااع كاااار مااااو ال اااارفح يف الفاااارت  امل تااااد  مااااو أجرالااااا رثلاااا  

بشاااااأو تفساااااع معااااااايع  0222سااااابت رب /أيلاااااول 25أغسااااا س إىل /آب
مااااا يتعلااااق بياااار مااااو  املشاااااركة يف االسااااتفتاء، أو  الفااااات ال اااارفح يف

تفسااااع املعااااايع واملسااااألة الااااا ال تقاااار أمهيااااة املت ثلااااة يف ا دلااااة الداع ااااة 
تعاازى إىل حااد كبااع إىل تعااارض وجهااا  ل لبااات املشاااركة يف االسااتفتاء

. بوضاااع  اااواؤم الناااا بحاملتعل قاااة  نظااار ال ااارفح بشاااأو املساااألة ا ساساااية
________ 

0 S/25170 . ويوجااد رفااق التقرياار تفسااع ال اارفح ملعااايع ا لليااة للتصااويت وغعلااا
 .مو التعلي ات املتعلقة  هام ةنة حتديد اهلوية

يونيا  /حزياراو 08مييو االطال  عل    ة التنفيذ يف تقريار ا ماح العاام املا ر   2
0221 (S/21360 .) إىل ( 0223) 812وتشااااااااع الفقاااااااار  الرابعااااااااة مااااااااو ديباجااااااااة القاااااااارار

ااالفاااات القاؤ اااة باااح ال ااارفح بشاااأو تفساااع وت بياااق معاااايع أللياااة الناااا بح الاااا أوردلاااا 
 .0220ديس رب /كانوو ا ول  02ا مح العام يف تقريره امل ر  

فجبهااة البوليساااريو ركاازت علاا  ا مهيااة ااا ااة لألدلااة امليتوبااة الصااادر  
مااو اإل لاايم، ولااي الوااااؤق الصااحيحة الااا أ اادرهتا الساال ات اإلساابانية 

غاااارب علاااا  ا مهياااااة املتساااااوية لياااار ماااااو املشااااادَّد  يف اإل لاااايم، يف حااااح
حَّر وتقليدي، بغس الشهادات الشفوية والوااؤق الر ية يف جمت ع مو الرت 

وبااااالنظر إىل أو تلاااات احملاداااااات . النظاااار عااااو مصاااادر تلاااات الشااااهادات
تاا د إىل نتاااؤ  مث اار ، وافااق ا مااح العااام علاا  عقااد اجت ااا  لشاايو    

 0222ديسا رب /كاانوو ا ول  0و ناوف رب /تشاريو الثااين 31القباؤر يف 
اااااملتعل قااااة  يف جنيااااال لتقااااد  املشااااور  بشااااأو املساااااؤر بر حتديااااد لويااااة بست

وأفااااااد ا ماااااح العاااااام أو . ا شاااااهاص املااااا للح لل شااااااركة يف االساااااتفتاء
االجت ااا  االستشاااري تعااحَّ إلغاااوه بساابف  الفااات تتعلااق بصااالحيات 

ذلااات علااا  الااارغم ماااو بعاااس املشااااركح الاااذيو عيااانهم ال ااار  املغاااريب، و 
مقرتحات احللول التوفيقية الا عرضها رثل  اااص عل  وفادي ال ارفح 

 . يف جنيال
باسااتفتاء حااول إ ااالح دسااتوري أيضااا   وأبلااغ ا مااح العااام اجمللااس

، وأسافر عاو اعت ااد 0222سابت رب /أيلاول 2نظ ت  حيومة املغرب يف 
املغااريب، مااو بينهااا سلسالة مااو التعااديالت املقاارتح إد اهلااا علا  الدسااتور 

وأعلااو امللاات يف   اااب عااام . كتقساايم إداري جديااد“ اةهااة”اعت اااد 
ر أول أو الصاااحراء الغربياااة ستشاااي   0222سااابت رب /أيلاااول 8ألقااااه ياااوم 

وبعد ذلت . جهة مو تلت اةهات وستت تع با ولوية مو حيص التن ية
 .الغربيةانتهابات بلدية يف املغرب ويف إ ليم الصحراء أتجريت  اا اب،

وذكر ا مح العام أو عيع ا ماال يف التو ار إىل حار تاوفيقي  اد 
 ابت بسبف عدم الت يو مو عقاد اجت اا  شايو  القباؤار الاذي كااو 

واعتاارب أو ذلاات الرتاجااع يظهاار بشااير  ااار  . تنظي اا  يف جنيااال مقااررا  
عدم جدوى اةهود الا باذهلا رثلا  ااااص علا  مادى ا شاهر الث انياة 

ولاذلت عارض ا ماح العاام . املاضية للبحص عو  رل ماو املاأزا احلاا 
موا اااااالة احملادااااااات بااااااح ال اااااارفح ( أ: )علااااا  اجمللااااااس ااياااااارات التاليااااااة

التنفيااذ الفااوري ا ااة التسااوية علاا  أساااس ( ب)ميااو؛ وتيثيفهااا، إو أ
باسااتعراض ال لبااات املقدمااة لل شاااركة يف االسااتفتاء املتعل قااة  التعلي ااات

ويف إطااار ذلاات اايااار،  - 3الااوارد  يف مرفااق تقرياار ا مااح العااام السااابق
( ل)حااا  بااادوو تعااااوو أحاااد ال ااارفح،  يتعاااح أو ميضاااي التنفياااذ  تااادتما  

و ااال ا مااح العااام، يف . ر ال يقااوم علاا    ااة التسااويةاعت اااد هناا  باادي
دور بعثااة إوَّ  معاارض طلباا  توجيهااا مااو اجمللااس عااو طريااق إ اادار  اارار،

و وامهاا سايتعح ( مينورساو)ا مم املتحد  لالستفتاء يف الصحراء الغربية 
ااا بر تيييفه اااا يف ضاااوء القااارار الاااذي سيصااادره اجمللاااس بشاااأو أفضااار الست

 . ما  دت لل ضي  ت 

________ 
3 S/23299املرفق ،. 
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، أدرل 0223مااااااااارس /آذار 2، املعقااااااااود  يف 3072اةلسااااااااة  ويف
وبعااد إ اارار جاادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 

انتباه أعضااء اجمللاس إىل ناص مشارو  ( نيوزيلندا)الرؤيس وجَّ   ا ع ال،
طترح  وبعد ذلت. 2عد يف سياا مشاورات اجمللس السابقة رار كاو  د أت 

 812مشااااااارو  القااااااارار للتصااااااااويت واعتت اااااااد باإلعااااااااا  بو اااااااف  القاااااااارار 
 : ، ويف ما يلي نص (0223)

 ،جملس ا مو إوَّ 
ساااابت رب /أيلااااول 21املاااا ر  ( 0288) 620 راراتاااا   إذ ي كااااد مااااو جديااااد

 621، و 0221يونياااااااااااا  /حزيااااااااااااراو 27املاااااااااااا ر  ( 0221) 658 ، و0288
  30املااااا ر  ( 0220) 725 ، و0220أبريااااار / نيسااااااو 22املاااا ر  ( 0220)

 ،0220ديس رب /كانوو ا ول
 ساألة الصاحراء الغربياة الاا املتعل قاة  ا اة التساويةوفقاا    إىل أنَّ  وإذ يشع

خياتص ا ماح العاام ( 0220) 621و ( 0221) 658 رت  وجف القراريو أت 
 بدراساااااة طلباااااات املشااااااركة يف االساااااتفتاء، وإىل أوَّ املتعل قاااااة  بوضاااااع التعلي اااااات

  02بتقرياااار ا مااااح العااااام املاااا ر  ( 0220) 725 ااااد رحااااف يف  ااااراره اجمللااااس 
 ،0220ديس رب /كانوو ا ول
عاو  0223ينااير /كاانوو الثااين  26يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

 يتعلق بالصحراء الغربية، ما احلالة يف
لل صاااااعف والتااااأ عات الااااا اعرتضاااات تنفيااااذ   ااااة  وإذ يساااااوره القلااااق

ساي ا ااالفاات املسات ر  باح ال ارفح بشاأو تفساع وت بياق معاايع  التسوية وال
كااااااااانوو   02أللياااااااة الناااااااا بح الاااااااا أوردلاااااااا ا مااااااااح العاااااااام يف تقرياااااااره املااااااا ر  

 ،0220ديس رب /ا ول
علاا  أو تتنفااذ   ااة التسااوية دوو أي إب اااء بغيااة التو اار إىل  و ااد  اا م

 وداؤم، حر عادل
ر ال اارفح يف تنفياااذ بَااماار مااو    استصااواب ضاا او التعاااوو اليا وإذ ي كااد
   ة التسوية،

 0223يناااير /كااانوو الثاااين  26بتقرياار ا مااح العااام املاا ر   يرحااف - 0
 ما يتعلق بالصحراء الغربية؛ عو احلالة يف

ا مح العام ورثل  اااص إىل تيثيال جهودمها مع ال ارفح  يدعو - 2
 بغية حر املسااؤر الاا حاددلا ا ماح العاام يف التقريار، وال ساي ا تلات املسااؤر

 بتفسع وت بيق معايع أللية النا بح؛املتعل قة 
ا ماح العاام إىل القياام با ع اال التحضاعية الالزماة لتنظاايم  يادعو - 3

 اص بتقرياااار املصااااع لشااااعف الصااااحراء الغربيااااة وإىل التشاااااور تبعااااا  االسااااتفتاء اااااا
ا الساارعة، باادء    ْجااوَ  لااذلت مااع ال اارفح بقصااد الباادء يف تسااجير النااا بح علاا 

 ؛0272بالقواؤم املستي لة لتعداد عام 

________ 
2 S/25340. 

ا مااح العااام إىل أو يقاادم إىل اجمللااس يف أ اارب و اات  أيضااا   ياادعو - 2
عو نتيجاة جهاوده، وعاو تعااوو تقريرا   0223مايو /يتجاوز شهر أيار ريو ال

ال رفح، وعو احت االت وأساليف إجراء االستفتاء عل  أساس حر ونزي  بغياة 
أو ةااري لااذا االسااتفتاء يف موعااد ال يتجاااوز هنايااة الساانة احلاليااة علاا  ا كثاار، 
وي لااف إىل ا مااح العااام أو يضاا  و لااذا التقرياار مقرتحااات تتعلااق بالتعااديالت 
الضاااارورية للاااادور احلااااا  لبعثااااة ا ماااام املتحااااد  لالسااااتفتاء يف الصااااحراء الغربيااااة 

 و وهتا؛
ال رفح عل  التعاوو بصور  كاملة مع ا ماح العاام يف تنفياذ  حيص - 5

 ساألة الصاحراء الغربياة، الاا  باللاا ووافاق عليهاا اجمللاس املتعل قة    ة التسوية
ويف حااار املسااااؤر الاااا حاااددلا  ،(0220) 621و ( 0221) 658يف  راريااا  

بتفساع وت بياق معاايع املتعل قاة  ا مح العام يف تقريره ا  ع، وال سي ا املساؤر
 أللية النا بح؛

 .إبقاء لذه املسألة  يد نظره النشط يقرر - 6
بلاده يادعم إوَّ  بعاد التصاويت،متحاداا   و ال رثر االحتاد الروسي،

الراميااااة إىل إةاااااد حاااار عااااادل ملشاااايلة باساااات رار جهااااود ا ماااام املتحااااد  
الصاااحراء الغربياااة، علااا  أسااااس احااارتام حقاااوا شاااعف الصاااحراء الغربياااة، 

وفاااد بلاااده حيباااذ التعجيااار بااارجراء إوَّ  و اااال. فيهاااا حاااق تقريااار املصاااع  اااا
أي تأ ع ال يتفق ومصا  شعوب املن قة ومصا  إوَّ  االستفتاء، حيص

شااايوح حاااول مساااألة اسااات رار اجملت اااع الااادو  كيااار، وماااو شاااأن  إااااار  
علااا  أيضاااا  وشااادَّد . وجاااود ماااودفي ا مااام املتحاااد  يف الصاااحراء الغربياااة

ضرور  اختاذ تدابع ت دي إىل إةاد حلول مقبولة بشير متبادل واملضاي 
. بع لياااة التساااوية علااا  أسااااس  ااارارات جملاااس ا ماااو ذات الصااالة  تااادتما  

وأعرب عاو اعتقااد وفاد بلاده باأو القارار يعاين إعااد  التأكياد علا  تأيياد 
جهود ا مح العام لتنظيم استفتاء  اص بتقرير املصع لشعف الصحراء 

 .5الغربية، بالتعاوو مع منظ ة الوحد  ا فريقية

رسالة موجَّهة إىل ا مح العام مو : 0223مايو /أيار 28امل ر   المقرر
 الرؤيس

املاا ر  ( 0223) 812بااالقرار وع ااال   ،0223مااايو /أيااار 20يف 
 م  تااا  تقرياارا   ا مااح العااام إىل جملااس ا مااو اادَّم  ،0223مااارس /آذار 2

مااا يتعلااق بالصااحراء الغربيااة، اااص فياا  جهااوده الراميااة إىل  عااو احلالااة يف
 .6التعجير بتنفيذ   ة التسوية

ويف التقرياار أبلااغ ا مااح العااام اجمللااس بقااراره زيااار  من قااة البعثااة يف 
إىل التو ار إىل  يوني  للقيام جبهد آ ار ساعيا  /ا سبو  ا ول مو حزيراو

ساااي ا ماااا يتعلاااق هباااا بتفساااع  قاؤ اااة، الحااار تاااوفيقي لتساااوية املسااااؤر ال
ال اااارفح أكاااادا  ااااالل  وأشااااار إىل أوَّ . وت بيااااق معااااايع ألليااااة النااااا بح
أبريااار رغبته ااا يف القياااام /مااارس ونيساااو/املنا شااات الااا جااارت يف آذار

________ 
5 S/PV.3179 3، الصفحة. 
6 S/25818. 
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. السرعة بتسجير النا بح والتعاوو ماع البعثاة يف تلات امله اة  جْ وَ  عل 
ع لياة التسااجير شاايو  القباؤاار وكااذلت  علاا  أو يشاارتح يفأيضااا   واتفقاا

ويف ضااااوء تلاااات املشاااااورات، تقاااارر إنشاااااء ةنااااة . مرا بااااوو مااااو اةهتااااح
وساتبدأ اللجناة . 7أعضااء تقريباا   01لتحديد اهلوية، تبدأ بنوا  م لفة مو 

تتضااااا و     اااااا  أيضاااااا   يونيااااا ، وستضاااااع/تساااااجير الناااااا بح يف حزياااااراو
د اهلوياة بشاير يشا ر عياع االحتياجات مو املوارد لتوسيع ع لية حتدي

أمياااو، ماااو ا ع اااال  إو الناااا بح املااا للح احملت لاااح، وذلااات لالنتهااااء،
 . التحضعية لالستفتاء حبلول هناية السنة

وأعرب ا مح العام عو أمل  يف أو تيوو زيارت  املعتزمة إىل من قاة 
التساجير    ما ينبغي النظر إىل ع لية حتديد اهلوياة و عل  أنَّ  البعثة تأكيدا  

  ينبغاااي ا اااة التساااوية أو تنفاااذ دوو مزياااد ماااو كاااالتزام مفتاااوح، بااار إنَّااا
 .التأ ع

، أبلااغ رؤاايس جملااس ا مااو 02238مااايو /أيااار 28وبرسااالة م ر ااة 
ولام . انتبااه أعضااء اجمللاس إليا وجَّا   ا مح العام باأو تقرياره امل  ات  اد

ويرحبااوو بقااراره يفه اوو ا سااباب الااا حاادت باا  إىل إرجااء نشاار تقريااره 
 ويرحف أعضاء اجمللس. يوني /زيار  املن قة يف ا سبو  ا ول مو حزيراو

برنشاااء ةنااة حتديااد اهلويااة، ويااأملوو يف أو تنجااز ع لهااا يف أ اارب أيضااا  
ويت لعاااوو إىل تلقاااي تقريااار آ ااار يتضااا و تو ااايات  بشاااأو . و ااات رياااو

ل  بعثة ا مام تنظيم االستفتاء، وكذلت التعديالت الا مييو إد اهلا ع
املتحاااد  لالساااتفتاء يف الصاااحراء الغربيااااة، وذلااات يف أ ااارب و ااات ريااااو 

يف احملاااادَّد  عقااااف انتهاااااء زيارتاااا  لل ن قااااة، بغيااااة التقيااااد باإلطااااار الاااازمين
 (. 0223) 812 القرار

رسالة موجَّهة إىل ا مح العام : 0223أغس س /آب 2امل ر   رررررالمق
 مو الرؤيسة

تقريرا   ا مح العام إىل جملس ا مو دَّم  ،0223يولي  /متوز 28يف 
و اد أوجااز التقرياار الت ااورات . 2يتعلاق بالصااحراء الغربيااة مااا عاو احلالااة يف

بالزياار  الاا  اام هباا ا ماح العاام ملن قاة البعثاة يف الفارت  املتعل قة  الو اؤعية
أعقبهااااااا مااااااو  ، ومااااااا0223يونياااااا  /حزيااااااراو 2مااااااايو إىل /أيااااااار 30مااااااو 

  .أحداع
وذكَّر ا مح العام بأو لاد  زيارتا  كااو حاص ال ارفح علا   باول 

وهلااذا . يتعلااق بتفسااع وت بيااق معااايع ألليااة النااا بح مااا حاار تااوفيقي يف
، ودعامهاااا إىل إبالغااا  يف أ اااارب شاااامال   إىل ال ااارفح نصااااا   ااادَّم  الغااارض،

وأشاااار ا ماااح العاااام إىل أو ال ااارفح أكااادا يف . 01و ااات رياااو بآراؤه اااا
اجت اعااات الحقااة التزامه ااا بتنفيااذ   ااة السااالم برمتهااا وعزمه ااا علاا  

________ 
 .، املرفق الثاينS/26185لالطال  عل  والية ةنة حتديد اهلوية، انظر الوايقة  7
8 S/25861. 
2 S/26185. 
01 S/26185املرفق ا ول ،. 

وماع ذلات، فه اا، وإو كاناا  اد أكادا . التحرح حنو إجراء استفتاء مبيار
أهن ااا ال يرفضاااو احلاار التااوفيقي املقاارتح، فقااد أعربااا عااو حتفظااات بشااأو 

املغرب أعربت عو حتفظات عل  أحياام فحيومة . بعس أحيام النص
حماادد  تتعلااق بالصااالت القبليااة مااع اإل لاايم، ولينهااا وافقاات منااذ ذلاات 

وأبلغات جبهاة البوليسااريو، ماو جانبهاا، عاو . احلح عل  احلر التاوفيقي
 بوهلاااا عياااع معاااايع أللياااة الناااا بح، معلناااة باااذلت عاااو تغياااع ماااوات يف 

ر التوفيقي، أتعارَب عاو حتفظاات ما يتعلق بنص احل ويف. مو فها السابق
بالصااااااااالت القبليااااااااة مااااااااع اإل لاااااااايم ولوياااااااااة املتعل قااااااااة  بشااااااااأو ا حيااااااااام

وأفااااااد ا ماااااح العاااااام أو . القباؤااااار املااااادعويو لااااا دالء بالشاااااهاد  شااااايو 
اتفقا، بعد و ات وجياز ماو زيارتا ، علا  إجاراء حمادااات مباشار   ال رفح

عياااوو حبضاااور رثلااا  يف ال 0223يوليااا  /متاااوز 02إىل  07يف الفااارت  ماااو 
 . اااص

إىل أو ةنة حتديد اهلوية بدأت الع ر مع أيضا   وأشار ا مح العام
سل ات ال رفح عل  وضع إجراءات مفصلة لتحديد اهلوية والتسجير، 

 . ا  ن قا العيوو وتندو بدء  
وأشااار ا مااح العااام يف اسااتنتاجات  إىل أو تيثيااال اةهااود للتغلااف 

ؤ ااااة  ااااد سااااالم يف إجااااراء مباحثااااات مباشاااار  بااااح علاااا  الصااااعوبات القا
و اد . ال رفح مو املأمول، إذا توا الت، أو تساه ر تنفياذ   اة التساوية

ويف مقدماااة . أدى تباااادل ا راء إىل زيااااد  الرتكياااز علااا  القضاااايا القاؤ اااة
ة إىل  بول احلر التوفيقي بشأو تفسع وت بيق تلت القضايا احلاجة املاسَّ 

 وافياا  تقريارا   و ال إن  يعتزم أو يقدم، يف الو ت املناسف،. معايع ا للية
 . إىل اجمللس

، أبلغاات رؤيسااة جملااس 022300أغساا س /آب 2وبرسااالة م ر ااة 
 :  ا يلي ا مو ا مح العام

 28املااااااا ر  ( S/26185)أعضااااااااء جملاااااااس ا ماااااااو يرحباااااااوو بتقرياااااااركم  إوَّ 
 .الغربيةواملتعلق باحلالة يف الصحراء  0223يولي  /متوز

وأعضاااء اجمللااس ي ياادوو كاار التأييااد جهااودكم الراميااة إىل إحااراز تقاادم يف 
(. 0223) 812للقااارار وفقاااا   و ااات مبيااار بشاااأو التحضاااع إلجاااراء االساااتفتاء

. ولاااام يالحظااااوو أو ةنااااة حتديااااد اهلويااااة  ااااد باااادأت ا و أع اهلااااا التحضاااااعية
 ااة الساالم بياملهااا، ويرحبااوو بقيااام ال اارفح برعاااد  تأكيااد التزامه ااا بتنفيااذ  

ع علاااااا  ا اااااارتاحيم التااااااوفيقي املتعلااااااق بت بيااااااق املعااااااايع وخبا ااااااة ردمهااااااا املشااااااج  
 .وتفسعلا، وبتص ي ه ا عل  الع ر مو أجر إجراء االستفتاء يف و ت مبير

وأعضاااء اجمللااس يوافقااوو علاا  أو عقااد مباحثااات مباشاار  بااح ال اارفح يف 
 إةابياااااااا   يتعااااااد ت اااااااورا   0223 يوليااااااا /متاااااااوز 02إىل  07العيااااااوو يف الفااااااارت  مااااااو 

 .ويشاركونيم أمليم يف أو تستأنال احملاداات  ريبا  
جمددا   وأعضاء اجمللس ييرروو اإلعراب عو دع هم للجهود الا تبذلوهنا

حلاار املساااؤر املعلقااة حبيااص يصااب  مااو امل يااو إجااراء اسااتفتاء يف و اات مبياار، 
 .لذا الشأو تقريركم اليامر يف ريبا   ولم يأملوو يف أو يتلقوا

________ 
00 S/26239. 
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رساااااالة موجَّهاااااة إىل : 0223ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  6املااااا ر   لمقرررررررا
 رؤيس اجمللس ا مح العام مو

 812بااااااااالقرار وع ااااااااال   ،0223نااااااااوف رب /تشااااااااريو الثاااااااااين 22يف 
ا مااح العااام إىل جملااس  اادَّم  ،0223مااارس / آذار 2املاا ر  ( 0223)

و ااااد أورد . 02الغربيااااةمااااا يتعلااااق بالصااااحراء  عااااو احلالااااة يفتقرياااارا   ا مااااو
ةهااود ا مااح العااام اإلضااافية املبذولااة حلاار  التقرياار، يف علااة أمااور، سااردا  

 .القضايا الا ال تزال حتول دوو تنفيذ   ة التسوية
وأشاااار ا ماااح العاااام يف التقريااار إىل أو ةبهاااة البوليسااااريو حتفظاااات 

، وأهنااا جولريااة علاا  بعااس ا حيااام الرؤيسااية مااو احلاار التااوفيقي املقاارتح
طلباات إد ااال تعااديالت علاا  الاانص، يف حااح رفااس املغاارب إجااراء أي 

االنت اااء إىل فهااذ   ووافااق كااال ال اارفح علاا  أوَّ . 03تعاادير علاا  الاانص
 ااااااحراوية مااااااو ا فهاااااااذ املوجااااااود  يف اإل لاااااايم شاااااارط أساسااااااي  لليااااااة 

غااع أهن ااا . التصااويت حتاات أي معيااار مااو املعااايع اا سااة ذات الصاالة
ديد تلت القباؤر أو الوحدات القبلية الا ةاف أو يعتارب ا تلفا حول حت
فقد  . في “ موجود ”مع اإل ليم أو كانت “ اابتة بوضوح”أهنا هلا  لة 

كااااو املغااارب يااارى أو أفاااراد أي فهاااذ  ماااو أفهااااذ أي  بيلاااة  اااحراوية 
، النظاار يف إميانيااة مشاااركتهم يف االسااتفتاء،  ااا يف ذلاات ينبغااي، مباادؤيا  

وذلبااات جبهاااة . 0272 ييوناااوا رثلاااح يف تعاااداد عاااام أولئااات الاااذيو  
  ال ينبغاااااااي النظااااااار إىل أي فهاااااااذ  البوليسااااااااريو، ماااااااو جهتهاااااااا، إىل أنَّااااااا

 0272توجااااااااااد يف اإل لاااااااااايم مااااااااااا   يشاااااااااا ر تعااااااااااداد عااااااااااام  باعتبارلاااااااااا
ساااااااؤر أفرادلااااااا رااااااو   يشاااااا لهم  العظ اااااا  مااااااو أفرادلااااااا، أمااااااا الغالبيااااااة
ماااااااا للح لل شاااااااااركة ينبغااااااااي أو ييونااااااااوا  التعااااااااداد بالفعاااااااار فااااااااال ذلاااااااات
أو جبهااااااة البوليساااااااريو تت ساااااات،  وذكاااااار ا مااااااح العااااااام. االسااااااتفتاء يف
احلاااار التااااوفيقي الااااذي ا رتحاااا ،  هنااااا  ذلاااات، بتحفظاهتااااا علاااا  نااااص مااااع
إدرال أفااااااراد مااااااو وحاااااادات  بليااااااة  تاااااازال تشااااااعر بااااااالقلق إزاء إميانيااااااة ال
وبااااالنظر إىل اساااات رار الصااااعوبات، مااااو  .تعتربلااااا موجااااود  يف اإل لاااايم ال

اإلمياااو الوفاااء بالت لعااات وإجااراء االسااتفتاء  الواضاا  أناا  لااو ييااوو يف
 .حبلول هناية العام

إىل اجمللااااس يف تقرياااارا   وأعاااارب ا مااااح العااااام عااااو أملاااا  يف أو يقاااادم
، مع جدول زمين مفصر وتو يات مو أجر إد اال 0222م لع عام 

ساتفتاء يف التعاديالت الالزماة علا  القاوام احلاا  لبعثاة ا مام املتحاد  لال
الصاااااااااحراء الغربياااااااااة، وذلااااااااات هباااااااااد  إجاااااااااراء االساااااااااتفتاء يف منتصاااااااااال 

وأشااااار، مااااع ذلاااات، إىل أو أي موعااااد تقااااديري، وكااااذلت . 0222 عاااام
تنفيااذ   ااة التسااوية، يتو فاااو علاا  مااا يبدياا  ال رفاااو مااو روح التعاااوو 

________ 
02 S/26797. 
03 S/26185و ااااد ا اااارتح ا مااااح العااااام، كحاااار تااااوفيقي، أو تضاااام  . ، املرفااااق ا ول

عيااع الفهااذات القبليااة الصااحراوية، وليااو فقااط تلاات الااا  كتلااة النااا بح احملت لااح أعضاااء 
، بغاااس النظااار عاااو عااادد أفاااراد تلااات الفهاااذات الاااذيو 0272كانااات رثلاااة يف تعاااداد عاااام 

 .مشلهم التعداد

ويف غضاوو ذلات، ا ارتح احلفااع علا  القاوام العسايري واملادين . واملرونة
 .احلا  للبعثة

، أبلااااغ رؤاااايس 022302ديساااا رب /كااااانوو ا ول  6وبرسااااالة م ر ااااة 
 :جملس ا مو ا مح العام  ا يلي

ناااوف رب /تشاااريو الثااااين 22يرحاااف أعضااااء جملاااس ا ماااو بتقرياااركم املااا ر  
0223 (S/26797 )ك اااااا يرحاااااف . املالحظاااااات الاااااوارد  فيااااا متاماااااا   وي يااااادوو

يق فجاااو  اااااال  باااح حااارز حااا  ا و ماااو تقااادم يف تضااايأعضااااء اجمللاااس  اااا أت 
 .ال رفح

كااذلت يوافااق أعضاااء اجمللااس علاا  أو ا اارتاحيم التااوفيقي املشااار إلياا  يف 
لتحدياد املشااركة احملت لاة يف اسااتفتاء  سالي ا  إطااارا   ماو تقرياركم يعتارب 27الفقار  

. تقرير املصع لسياو الصاحراء الغربياة علا  النحاو الاذي ت رحا    اة التساوية
والشاااارو  يف تسااااجير النااااا بح  ما  ولاااام يرحبااااوو بتصاااا ي يم علاااا  املضااااي  تاااادت 

دوركااام كضاااامو ملوضاااوعية  ك اااا يعياااد أعضااااء اجمللاااس تأكياااد. وحتدياااد لاااويتهم
ة مشااااكر تعااارتض احلااار إىل حااار أيَّااا يتو عاااوو التو ااارونزالاااة االساااتفتاء، ولااام 

 .0222التوفيقي، حبلول أواؤر عام 
وبين ااا يأسااال أعضاااء اجمللااس  ناا  ال مييااو احلفاااع علاا  اةاادول الاازمين 

، فااارهنم ي يااادوو لااادفييم املت ثلاااح يف تقاااد  (0223) 812املقااارتح يف القااارار 
السااتفتاء يف موعاااد ال يتجااااوز تقرياار إىل اجمللاااس يف أواؤااار العااام املقبااار وإجاااراء ا

أعضااء اجمللاس علا  ا مهياة البالغاة الاا يعلقوهناا يشد د و . 0222منتصال عام 
 .عل  لذيو اهلدفح

وي كاااد أعضاااااء اجمللااااس اقاااتهم الياملااااة الااااا وضاااعولا فااااييم ويف رااااثليم 
بالصااحراء املتعل قااة  يتعلااق بالتو اار إىل تسااوية عاجلااة للحالااة مااا الشهصااي يف
( S/22464 و S/21360)ا يتفاااق ماااع   اااة ا مااام املتحاااد  للتساااوية الغربياااة  ااا

وحياااص أعضااااء اجمللاااس كاااال . يتفاااق ماااع  ااارارات جملاااس ا ماااو ذات الصااالة و اااا
ال رفح عل  التعاوو بصور  كاملة معيام وماع راثليم الشهصاي لتحقياق لاذه 

 .الغاية

 217القارار (: 3355اةلسة ) 0222مارس /آذار 22امل ر   رررررالمق
(0222) 

امل ر  ( 0223) 812بالقرار وع ال   ،0222مارس /آذار 01يف 
إىل اجمللاااس عااو احلالاااة تقرياارا   ا مااح العاااام ااادَّم  ،0223مااارس /آذار 2
 .05ما يتعلق بالصحراء الغربية يف

  اااااص زار من قااة ويف التقرياار أبلااغ ا مااح العااام اجمللااس بااأو رثلاا
إلجااااااراء  0222يناااااااير /كااااااانوو الثاااااااين  03إىل  2 البعثااااااة يف الفاااااارت  مااااااو

مشاااورات مااع ال اارفح والبلااداو اجملاااور  بشااأو احلالااة الرالنااة وستاابر حاار 
________ 

02 S/26848. 
05 S/1994/283  وAdd.1  وAdd.1/Corr.1. 
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تأكيااادات لتهدؤاااة  لاااق  ااادَّم  رثلااا  ااااااصإوَّ  و اااال. الصاااعوبات املتبقياااة
 وفيقي، إدرالجبهاااة البوليسااااريو ماااو أو حيااادع، علااا  أسااااس احلااار التااا
وجرى تعزياز .  ال  مو ا فراد ا جانف عو اإل ليم يف عداد النا بح
فرباياااار /شااااباط 2تلاااات التأكياااادات وزياااااد  توضاااايحها يف رسااااالة م ر ااااة 

موجَّهااااااة مااااااو امل ثاااااار اااااااااص إىل رثاااااار جبهااااااة البوليساااااااريو يف  0222
ههاا إىل باملذكر  التوضيحية بشأو احلر التاوفيقي الاا وج نيويورح، إحلا ا  
 . 0223سبت رب /أيلول 27ال رفح يف 

باأو االجت اا  التحضاعي باح ةناة أيضا   وأبلغ ا مح العام اجمللس
تشااريو  25عقااده ياوم  حتدياد اهلويااة واملسا ولح املغاربااة الاذي كاااو مقاررا  

يف العيااااوو  اااد تأجاااار بسااابف تاااازامو موعاااده مااااع  0223أكتاااوبر /ا ول
. االسااااااتئنا  املتو ااااااع لل حاداااااااات املباشاااااار  بااااااح ال اااااارفح يف نيويااااااورح

لااااااااذلت، لاااااااازم تعاااااااادير اةاااااااادول الاااااااازمين الااااااااذي اتفااااااااق علياااااااا   ونتيجااااااااة
تشاااااااريو  3وبااااااادأت ع لياااااااة حتدياااااااد اهلوياااااااة والتساااااااجير ياااااااوم  .ال رفااااااااو
غاااع أو ا ماااح العاااام أشاااار إىل أو إجنااااز حتدياااد . 0223 ناااوف رب/الثااااين

 غاع م كاد اهلوية والتسجير النهاؤي ة يع الناا بح املا للح ماا زال أمارا  
لعااااادم وجاااااود اتفااااااا ماااااو جاناااااف جبهاااااة البوليسااااااريو علااااا  احلااااار نظااااارا  

 .كير التوفيقي
 حااال  تشااي ر  مااو أو مقرتحاتاا    ال ياازال وااقااا  وذكاار ا مااح العااام أنَّاا

وماااااو أجااااار ضااااا او إجاااااراء االساااااتفتاء دوو مزياااااد ماااااو . سااااالي ا   توفيقياااااا  
يقاارر جملااس ا مااو أو تشاار  ا ماام ( أ: )التااأ ع، ا اارتح اايااارات التاليااة

املتحاااااد  يف إجاااااراء االساااااتفتاء بغاااااس النظااااار عاااااو التعااااااوو ماااااو أي ماااااو 
ال اااااااارفح؛ وينبغااااااااي إجناااااااااز ع ليااااااااة حتديااااااااد اهلويااااااااة والتسااااااااجير حبلااااااااول 

يقاارر جملااس ا مااو أو توا اار ةنااة حتديااد  (ب)؛ 0222ساابت رب /أيلااول
اهلويااة ع لهااا  ااالل فاارت  يتاانص عليهااا، وتنتهااي، علاا  ساابير املثااال، يف 

، ويف غضاااوو ذلااات، توا ااار ا مااام املتحاااد  0222يونيااا  /حزياااراو 31
جهودلااا للحصااول علاا  التعاااوو مااو كااال ال اارفح علاا  أساااس اال اارتاح 

ليهاااا، يقااارر اجمللاااس مساااار ع لااا  التاااوفيقي؛ ويف هناياااة الفااارت  املنصاااوص ع
  ، إىل أنَّ 06تقرير ا مح العامبناء  عل   خيلص جملس ا مو،( ل)التا ؛ 

ال مييو احلصول عل  تعاوو مو كال ال ارفح يف إجنااز ع لياة التساجير 
ا إهنااء الع لياة بأك لهاا علا  مراحار يف غضاوو وحتديد اهلوية، ويقارر إمَّا

التسااجير وحتديااد اهلويااة، وليااو مااع  إطااار زمااين معااح، أو و ااال ع ليااة
علا  احارتام  اإلبقاء عل  وجود عسيري  فس لألمم املتحاد  تشاجيعا  

 . و ال إطالا النار
، أدرل 0222ماااااارس /آذار 22، املعقاااااود  يف 3355ويف اةلساااااة 

وبعااد إ اارار جاادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 
اا   ا ع ااال، انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل نااص مشاارو  ( فرنسااا)الاارؤيس وجَّ

 اام بااتالو   ، مث07 ارار كااو  ااد أتعاد يف سااياا مشااورات اجمللاس السااابقة
 .حة لنص  امل  ت يغة منقَّ 

________ 
06 S/1994/283. 
07 S/1994/352. 

 حااة شاافويا  للتصااويت مشاارو  القاارار، بصاايغت  املنقَّ طتاارح  وبعااد ذلاات
، ويف (0222) 217يف شيل  امل  ت، واعتت د باإلعا  بو اف  القارار 

 :ما يلي نص 
 ،جملس ا مو إوَّ 

سااااااابت رب / أيلاااااااول 21املااااااا ر  ( 0288) 620 راراتااااااا   جماااااااددا   إذ ي كاااااااد
 621، و 0221يونياااااااااااا  /حزيااااااااااااراو 27املاااااااااااا ر  ( 0221) 658 ، و0288

املااااااااااا ر  ( 0220) 725، و 0220أبريااااااااااار /نيسااااااااااااو 22املااااااااااا ر  ( 0220)
ماااارس /آذار 2املااا ر  ( 0223) 812، و 0220ديسااا رب /كاااانوو ا ول 30

0223، 
عاااو تقاااديره للجهاااود الاااا يباااذهلا ا ماااح العاااام ورثلااا  ااااااص  يعاااربوإذ 

للصحراء الغربياة لالساتجابة لل سااؤر الاا تشاغر ال ارفح ولتنفياذ   اة تساوية 
 658مشاااااايلة الصااااااحراء الغربيااااااة بالصاااااايغة الااااااا اعت اااااادلا اجمللااااااس يف  رارياااااا  

 ،(0220) 621و ( 0221)
 28 ماااااااايو، و/أياااااااار 20إىل تقاااااااارير ا ماااااااح العاااااااام امل ر اااااااة  وإذ يشاااااااع

ماااااا يتعلاااااق  عاااااو احلالاااااة يف 0223ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين 22 يوليااااا ، و/متاااااوز
 بالصحراء الغربية،
  6أغساااا س و /آب 2مااااايو و /أيااااار 28إىل الرساااااؤر امل ر ااااة  وإذ يشاااع
علا  تلات  ، واملقدمة مو رؤايس جملاس ا ماو ردا  0223ديس رب /كانوو ا ول

 التقارير،
 ومرفقات ، 0222مارس /آذار 01مح العام امل ر  يف تقرير ا  و د نظر
 مو تقرير ا مح العام، 22إىل الفقر   وإذ يشع
إىل أنااااا   وجاااااف   اااااة التساااااوية يقاااااوم ا ماااااح العاااااام بتحدياااااد  وإذ يشاااااع

 التوجيهات ااا ة باستعراض طلبات املشاركة يف االستفتاء،
يف تنفياااذ   اااة ال ااارفح علااا  التعااااوو التاااام ماااع ا ماااح العاااام  وإذ حياااص
  باللا، التسوية الا

 بالتو ر إىل حر عادل وداؤم ملشيلة الصحراء الغربية، وإذ يتعهد
عااااو  0222ماااارس /آذار 01بتقريااار ا مااااح العاااام املاااا ر   يرحاااف - 0
 يتعلق بالصحراء الغربية؛ ما احلالة يف
باااااال رتاح التااااوفيقي لألماااااح العااااام بشااااأو تفسااااع وت بياااااق  يرحااااف - 2
لتحديااد أللياة املشااركة يف اسااتفتاء  سالي ا  إطاارا   لياة التصاويت بو ااف معاايع أل

باملااذكر  التفساعية لل  ثاار عل اا   تقريار املصااع لساياو الصااحراء الغربياة، وحياايط
 2وبرساااالة امل ثااار ااااااص امل ر اااة  0223سااابت رب /أيلاااول 27ااااااص امل ر اااة 

 01لعاااااام املاااااا ر  والااااااواردتح يف مرفقاااااي تقريااااار ا مااااااح ا 0222فربايااااار /شاااااباط
 ؛0222مارس /آذار

عاااو باااالغ  لقااا  إزاء اسااات رار الصاااعوبات والتاااأ ع يف ع ااار  يعااارب - 3
 اهلوية؛ ةنة حتديد
مااو  25علاا  مسااار الع اار املبااح يف اايااار باااء مااو الفقاار   يوافااق - 2

الذي يتعاح علا  ةناة حتدياد  0222مارس /آذار 01تقرير ا مح العام امل ر  
أو تنجاااز حتليااار عياااع ال لباااات الاااوارد  وتشااار  يف حتدياااد لوياااة اهلوياااة  وجبااا  
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يونيااا  /حزياااراو 31الاااذيو حياااق هلااام االشااارتاح يف االساااتفتاء وتساااجيلهم حبلاااول 
، علااا  أسااااس اال ااارتاح التاااوفيقي املقااادم ماااو ا ماااح العاااام و اااالحيات 0222

 ةنة حتدياد اهلوياة وا حياام ذات الصالة ماو   اة التساوية، وي ياد عازم ا ماح
 العام عل  موا لة جهوده لتحقيق تعاوو كال ال رفح عل  ذلت ا ساس؛

يف لاااذا الساااياا إىل ا ماااح العاااام أو يقااادم إىل اجمللاااس يف  ي لاااف - 5
يف أع اال ةناة احملاَرز  عو التقادمتقريرا   0222يولي  /متوز 05يتجاوز  موعد ال

التسااوية بغيااة  حتديااد اهلويااة وكااذلت عااو اةوانااف ا  اارى املتصاالة برجناااز   ااة
مااا يلاازم مااو إجااراءات أ اارى لتنفيااذ مه ااة ا ماام املتحااد  يف الصااحراء  الباات يف
 الغربية؛
يف احملااادَّد  علااا  التقياااد الصاااارم باةااادول الااازمين للهياااار بااااء حياااص - 6
هباااد   0222ماااارس /آذار 01ماااو تقريااار ا ماااح العاااام املااا ر  ( أ) 22الفقااار  

 ؛0222 إجراء االستفتاء بنهاية عام
إىل التعاااااوو التااااام مااااع ا مااااح العااااام ورثلاااا  اااااااص وةنااااة  ياااادعو - 7
اهلوياااااة يف جهااااودلم الرامياااااة إىل تنفيااااذ   اااااة التسااااوية الاااااا  بلهااااا كاااااال  حتديااااد
 ال رفح؛
 5، إذا أبلغ ا مح العاام اجمللاس يف تقرياره امل لاوب يف الفقار  يقرر - 8

ماع مراعاا  التازام ال ارفح ، و 0222أعاله بأن  ال مييو إجاراء االساتفتاء بنهاياة 
بالتعاااااوو التااااام مااااع ا مااااح العااااام، أو ينظاااار يف مسااااتقبر بعثااااة ا ماااام املتحااااد  

بواليتهاااا املتعل قاااة  لالساااتفتاء يف الصاااحراء الغربياااة،  اااا يف ذلااات حباااص ااياااارات
 واست رار أع اهلا؛

ا ماااااح العاااااام علااااا  أو يباااااذل  صاااااارى جهاااااده، يف ساااااياا  حياااااص - 2
ااااا 2الفقااااار   تنفياااااذ الح ماااااودفي بعثاااااة ا مااااام املتحاااااد  أعااااااله، ل بقااااااء علااااا  م 

 از ااياااار بااااء، ويااادعوهاااااالالساااتفتاء يف الصاااحراء الغربياااة يف املساااتوى الاااالزم إلجن
أو ما ينبغي إد ال  ماو تعاديالت علا  الادور ااام مقرتحات بشاااااااإىل تقديا  ااااأيض

 5امل لااااوب يف الفقاااار  الح مودفيهااااا كجاااازء مااااو التقرياااار واملسااااتوى احلاااااليح مل اااا
 أعاله؛

 .يقرر أو يبقي لذه املسألة  يد نظره - 01

بيااااااو ماااااو (: 3200اةلساااااة ) 0222يوليااااا  /متاااااوز 22املااااا ر   المقررررررر
 الرؤيس

املاا ر  ( 0222) 217بااالقرار وع ااال   ،0222يولياا  /متااوز 02يف 
بشأو تقريرا   ا مح العام إىل جملس ا مو دَّم  ،0222مارس /آذار 22
وأفااااد ا ماااح العاااام يف التقريااار باااأو . 08بالصاااحراء الغربياااةاملتعل قاااة  احلالاااة

بعاد أو وافاق  0222يونيا  /حزياراو 0ع لية حتدياد اهلوياة  اد بادأت يف 
ال رفاو عل  الفهذيو القبليح اللذيو ستبدأ هب ا الع لية وعل  الشيو  

حديااد لويااة املعنيااح الااذيو ساايقدموو املساااعد  إىل ةنااة حتديااد اهلويااة لت
ييااو باإلمياااو تسااوية مسااألة تعيااح  بيااد أناا   . أفااراد لااذيو الفهااذيو
________ 

08 S/1994/819. 

لت يااح اللجنااة مااو احملاادَّد  يف الو اات 02مرا باااي منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة
ويف رسااااااااااااالة م ر ااااااااااااة . الشاااااااااااارو  يف ع لهااااااااااااا علاااااااااااا  النحااااااااااااو املقاااااااااااارر

موجَّهة إىل ا مح العام، أشار وزير  ارجية  0223أغس س /آب 02
  جرى انتقاء املرا بح عو منظ ة الوحد  ا فريقياة ماو باح إىل أنَّ املغرب 

مس و  أمانة املنظ ة الا بقبوهلا العضوية الومهية للج هورية الدميقراطياة 
 و ال الوزير. عل  نتيجة االستفتاء العربية الصحراوية  د حي ت مسبقا  

إذا اختااااذت  إالَّ  املغاااارب لااااو يقباااار  شاااااركة منظ ااااة الوحااااد  ا فريقيااااةإوَّ 
حياااال حاااق ساااياو الصاااحراء الغربياااة يف تقريااار املصاااع،  عقالنياااا   مو فاااا  ”

اة هوريااااااة الدميقراطيااااااة العربيااااااة ’وذلاااااات علاااااا  ا  اااااار بتعليااااااق مشاااااااركة 
و بلات جبهااة . “يف أنشا ة منظ اة الوحاد  ا فريقياة‘ الصاحراوية الومهياة

 ااة الوحااد  البوليساااريو، مااو جانبهااا، باااملركز امل نااوح لل اارا بح عااو منظ
 إالَّ  ع ليااة حتديااد اهلويااة لااو تباادأ مااا بعااد علاا  أوَّ  ا فريقيااة، وأكاادت يف

املشايلة    وأشاار ا ماح العاام إىل أوَّ . حبضور منظ اة الوحاد  ا فريقياة
ويف غضاااوو ذلااات، . تساااو بعاااد علااا  الااارغم ماااو املشااااورات املستفيضاااة

عهااا علاا  ععاات ةنااة حتديااد اهلويااة  اااذل طلبااات مسااتي لة يزيااد جم و 
واعتزمااات اللجناااة حتدياااد . منهاااا 21 111 اااوذل د معاةاااة  75 111
 .لقبول ال لباتموعدا  هناؤيا   0222أغس س /آب 30

 ، بااااافرتاض أو ةنااااة حتديااااد اهلويااااة وأفاااااد كااااذلت ا مااااح العااااام بأنَّاااا
ستصاااب  يف و ااات  رياااف  اااادر  علااا  بااادء ع لياااة حتدياااد لوياااة الناااا بح 

ماااااااا بعاااااااد إجاااااااراء  وأو اجمللاااااااس  ااااااارر يف احملت لاااااااح وتساااااااجير أ اااااااواهتم،
سيو اااااي يف تقرياااااره القاااااادم باااااأو تبااااادأ الفااااارت  االنتقالياااااة يف  االساااااتفتاء،

وتنتهاي بارعالو نتااؤ  االساتفتاء الاذي  0222أكتوبر / تشريو ا ول 0
ملااااا لااااو مقاااارتح يف وفقااااا   ،0225فرباياااار / شااااباط 02ينبغااااي إجااااراوه يف 
مااا ورد أعاااله، فرناا  وبناااء  علاا   .21  واملرفااق بتقرياارهاةاادول الاازمين املاانقَّ 

أغساا س /إىل جملااس ا مااو  باار هنايااة آب  تاميااا   مرحليااا  تقرياارا   ساايقدم
0222. 

، أدرل 0222يولياااااا  /متااااااوز 22، املعقااااااود  يف 3200ويف اةلساااااة 
وإااار إ اارار جااادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العاااام يف جاادول أع الاا 

لاا ، عقااف مشاااورات، أتذو  أناا   ااد (باكسااتاو)ا ع ااال، أعلااو الاارؤيس 
 :20بأو يد  بالبياو التا  باسم اجمللس

/ متاوز 02مع االرتياح بتقرير ا ماح العاام املا ر  عل ا   حييط جملس ا مو
مااااا يتعلااااق بالصااااحراء الغربيااااة،  بشااااأو احلالااااة يف( S/1994/819) 0222يولياااا  

. 0222يولياا  /متااوز 28وكااذلت التقرياار الشاافوي املقاادم مااو ا مانااة العامااة يف 
ح  ا و بشاأو املسااؤر املبيناة يف تقريار ا ماح العاام احملَرز  ولو يرحف بالتقدم

ولاو يشايد، بصافة . لقارارات اجمللاس ذات الصالةوفقاا   حنو تنفياذ   اة التساوية
________ 

 ااة التسااوية، تنظاايم وإجااراء االسااتفتاء بالتعاااوو  وجااف   ،تتااوىل ا ماام املتحااد  02
 (.23الفقر  ، S/21360انظر . )مع منظ ة الوحد  ا فريقية

21 S/1994/819. 
20 S/PRST/1994/39. 
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حتدياااد اهلوياااة وجبهاااود ناؤاااف امل ثااار ااااااص ع اااال  باااالقرار   ا اااة، بع ااار ةناااة
 .0222مارس /آذار 22امل ر  ( 0222) 217

ويالحاااام جملااااس ا مااااو أو ا مااااح العااااام ا اااارتح، علاااا  ضااااوء التااااأ ع يف 
لتنظايم اساتفتاء تقريار املصاع لشاعف الصاحراء  حاا  منقَّ  ع لية التساجير، جادوال  

ولااااو يت لااااع إىل التقرياااار القااااادم لألمااااح . 0225فرباياااار /شااااباط 02الغربيااااة يف 
، الذي يأمر يف أو يت يو عل  أساسا  0222أغس س / العام، يف هناية آب

ولاااو يرحااااف، يف . ماااو اختااااذ  اااارارات مناسااابة بشااااأو تنظااايم االساااتفتاء وتو يتاااا 
موعاادا   أغساا س/آب 30زام ةنااة حتديااد اهلويااة حتديااد يااوم الو اات نفساا ، باااعت

 .لتلقي  اذل طلف التصويتهناؤيا  
ويرحااااف جملااااس ا مااااو بالنوايااااا ال يبااااة الااااا أباااادالا ال رفاااااو حاااا  ا و، 
وحيثه ااا علاا  موا االة التعاااوو مااع ا مااح العااام وبعثااة ا ماام املتحااد  لالسااتفتاء 

 .لتسوية يف أسر  و ت ريويف الصحراء الغربية لض او تنفيذ   ة ا

(: 3257اةلسااااة ) 0222نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 05املاااا ر   رررررررررالمق
 بياو مو الرؤيس

( 0222) 217بالقرار وع ال   ،0222نوف رب /تشريو الثاين 5يف 
لبياااو رؤاايس جملااس ا مااو املاا ر  ووفقااا   0222مااارس / آذار 22املاا ر  
 إىل اجمللااس عااو احلالااةتقرياارا   العاااما مااح  اادَّم  ،0222يولياا  /متااوز 22

للتقااادم الاااذي  بالصاااحراء الغربياااة تضااا و، يف علاااة أماااور، عرضاااا  املتعل قاااة 
أحرزتااا  بعثاااة ا مااام املتحاااد  لالساااتفتاء يف الصاااحراء الغربياااة يف ع لياااا 

 .22حتديد اهلوية والتسجير
 و د أفاد ا مح العام يف التقرير بأنا  إاار املشااورات املستفيضاة الاا
جرت مع رؤيس منظ ة الوحد  ا فريقية وأمينها العام وا طارا  املهت اة 
ا  ااارى للتغلاااف علااا  الصاااعاب الاااا يواجههاااا مرا باااو منظ اااة الوحااااد  

تضام “ وحياد  وغاع  ابلاة للتجزؤاة”رؤيس املنظ اة  اؤ اة  دَّم  ا فريقية،
لعااادم تواجاااد أحاااد مرا بااااي منظ اااة الوحاااد   ونظااارا  . أ ااااء أربعاااة مااارا بح

ولتأ ر و ول بديل  إىل من قة البعثاة،   يبادأ  ا فريقية املس يح حديثا  
أغساااا س /آب 28يف  إالَّ  حتديااااد لويااااة النااااا بح احملت لااااح وتسااااجيلهم

د ساوى لوياات حناو   حا  تارخيا    حتادَّ وذكر ا ماح العاام أنَّا. 0222
نا ف حمت ر و   ر مقابلة سوالم، ولاذا العادد يعاادل نسابة  2 111

يف املاؤة مو العدد اإلعا  لل لبات، واتسع الن اا احملت ر  2تقر عو 
بفعاااار سااااير ال لبااااات الااااا وردت يف اللحظااااة  شااااديدا   للع ليااااة اتساااااعا  

مو الناحية  كاو متو عا   را الع لية كانت أكثر تعقيدا  إوَّ  و ال. ا  ع 
دياااد اللوجساااتية،  و أفاااراد الفهاااذ القبلاااي الواحاااد، الاااذيو كااااو ةاااف حت

 ساااعد  شاايو هم املعنيااح، كااانوا مااوزعح علاا   واحاادا   لوياااهتم واحاادا  
التنباا  أيضااا   و ااد تعاذر. حياص كاناات وساااؤر النقار حماادود عاادل   أمااكو

يف تلاااات املرحلااااة بعاااادد ال عااااوو الااااا مييااااو تقاااادميها أو بالو اااات الااااالزم 
 .ملعاةتها

________ 
22 S/1994/1257. 

االسااتفتاء  اجمللااس بتنظاايمأيضااا   وأشااار ا مااح العااام إىل أناا  ساايبلغ
و اد اعتازم كاذلت إيفااد . و وعده الزمين عقف زيارت  القادمة إىل املن قاة

فرياااااااق تقاااااااين إىل املياااااااداو يف املساااااااتقبر القرياااااااف لتقااااااادير االحتياجاااااااات 
اللوجستية وغعلا مو االحتياجاات الالزماة للنشار احملت ار للبعثاة بيامار 

احلاااااا ، ويف غضاااااوو ذلااااات، ا ااااارتح اإلبقااااااء علااااا   اااااوام البعثاااااة .  وامهاااااا
 .العسيري واملدين
، 0222نوف رب /تشريو الثاين 05، املعقود  يف 3257ويف اةلسة 

وإاااار اعت ااااد . أدرل جملااس ا ماااو تقرياار ا ماااح العااام يف جااادول أع الاا 
ذو هلااا، أهنااا  ااد أت ( الواليااات املتحااد )جاادول ا ع ااال، أعلناات الرؤيسااة 

 :23لسعقف مشاورات، بأو تد  بالبياو التا  باسم اجمل
تشااااااااريو  5بتقرياااااااار ا مااااااااح العاااااااام املاااااااا ر  عل اااااااا   حيااااااايط جملااااااااس ا مااااااااو

ولااااااو يشاااااااطر ا مااااااح العااااااام رأياااااا  (. S/1994/1257) 0222نااااااوف رب /الثاااااااين
، يف ع ليااااااااااااة حتدياااااااااااد لويااااااااااااة 0222أغسااااااااااا س / آب 28الشااااااااااارو ، يف  أو

 احملت لاااااح وتساااااجيلهم، حبضاااااور مااااارا بح حساااااب ا اتفاااااق عليااااا ، أمااااار الناااااا بح
أو الصااااحراء اااااااد  بشااااااام املتحاااااااة ا ماااااااااء بوالياااااااا  ااااو  لامااااة حنااااو الوف ي راااااااايش

 .الغربية
وي لف جملس ا مو مو ال ارفح االسات رار يف تعاوهن اا ماع ا ماح العاام 
وبعثاااة ا مااام املتحاااد  لالساااتفتاء يف الصاااحراء الغربياااة يف جهودلاااا لتنفياااذ   اااة 

 .اجمللس ذات الصلةلقرارات وفقا   التسوية يف أسر  و ت ريو
علااااا  أو جملاااااس ا ماااااو يشاااااعر باااااالقلق إزاء باااااطء ع لياااااة حتدياااااد اهلوياااااة، 

سااااي ا  و النااااا بح احملت لااااح الااااذيو د حتديااااد لااااويتهم وإجااااراء مقااااابالت  وال
ولاااائو كاااااو اجمللااااس يساااالم . نساااابة ضاااائيلةإالَّ  يشاااايلوو معهاااام حاااا  تارخياااا  ال

م عاادد كبااع مااو ال لبااات يف بالصااعاب الااا حتاايط هبااذه الع ليااة،  ااا فيهااا تساالي
الاااااد اؤق ا  اااااع ، فهاااااو حياااااص ال ااااارفح علااااا  باااااذل كااااار ماااااا يف طا ته اااااا ماااااو 

لتيساااع أع اااال البعثاااة، ك اااا حياااص علااا  القياااام، يف أسااار  و ااات رياااو،  جهاااود
ماااودفي ةناااة حتدياااد اهلوياااة الاااذيو وافقااات علااايهم اة عياااة العاماااة بالفعااار   زْ باااوَ 
مااو أجار اإلساارا  هبااذه (. 0222يوليا  /متااوز 03باااء املا ر   28/251القارار )

 .الع لية
ويعرب جملس ا مو عو ترحيبا  بقارار ا ماح العاام زياار  املن قاة يف و ات 
الحق مو لذا الشهر، ويأمر أو يتسل ل  يف لذه املناسابة اإلباال  عاو إحاراز 

واجمللاس . تقدم كبع يف تنفيذ   ة التسوية وإجراء االستفتاء الذي طاال تاأ ره
يت لااع إىل تلقااي لااذا التقريااار مااو ا مااح العااام يف أعقااااب الزيااار  وبعااد  ااادور 
تقرياااار الفريااااق التقااااين امليلااااال برعاااااد  تقاااادير االحتياجااااات اللوجسااااتية وغعلااااا 

ويأماار اجمللااس أو ياات يو علاا  . البعثااة بياماار  وهتاااَوزْ   لااو الزم إلميانيااة رااا
يف أع اال ةناة حتدياد َرز احملا ضوء ذلت التقرير، املتضا و معلوماات عاو التقادم

اهلوية وغع ذلت مو اةوانف املتصلة بتنفيذ   اة التساوية، ماو اختااذ القارارات 
 ولااو، إذ يقااوم بااذلت، يعتقااد اعتقااادا  . املناساابة بشااأو تنظاايم االسااتفتاء وتو يتاا 

  ةااااف عاااادم حاااادوع أي مزيااااد مااااو التااااأ ع باااادوو مااااربر يف إجااااراء أنَّاااا راسااااها  
________ 

23 S/PRST/1994/67. 
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وفقاا   اياد ماو أجار تقريار شاعف الصاحراء الغربياة ملصاعهاستفتاء حر وعادل وحم
 .ا ة التسوية

القارار (: 3221اةلساة ) 0225ينااير /كانوو الثاين  03امل ر   رررررالمق
273 (0225) 

ا مح العاام إىل جملاس  دَّم  ،0222ديس رب /كانوو ا ول  02يف 
الغربيااة ساارد فياا  و اااؤع بالصااحراء املتعل قااة  عااو احلالااة مرحليااا  تقرياارا   ا مااو

نااوف رب /تشااريو الثاااين 22إىل  25زيارتاا  إىل من قااة البعثااة يف الفاارت  مااو 
022222. 

وأفااااد ا ماااح العاااام يف التقريااار باااأو جبهاااة البوليسااااريو  اااد أعربااات، 
أانااااء الزياااار  الاااا اضااا لع هباااا إىل من قاااة البعثاااة، عاااو  لقهاااا إزاء بعاااس 

دياااد اهلوياااة والتساااجير والاااا الت اااورات الاااا حااادات مناااذ بااادء ع لياااة حت
اعتربهتا  ثابة عرا يار أماام التنفياذ السالس ا اة التساوية وإجاراء اساتفتاء 

ماااا يتعلاااق  عاةاااة الشاااواغر الرؤيساااية الاااوارد  يف  ويف. حااار ونزيااا  وحماياااد
العاادد اليبااع مااو  اااذل ال لبااات املقدمااة يف آ اار حلظااة، أشااار ا مااح 

لااااااااااي ليئااااااااااة مسااااااااااتقلة يضاااااااااا لع  العااااااااااام إىل أو ةنااااااااااة حتديااااااااااد اهلويااااااااااة
و اااد أكاااد كاااال ال ااارفح لااا  . باااواليتهم حبيااااد وإنصاااا  ونزالاااة أعضااااولا

موا اااالة التزامه ااااا خب ااااة التسااااوية وتعهاااادمها بالاااادعم املساااات ر  نشاااا ة 
 .البعثة

وأشار ا مح العام إىل أن  أبلغ اجمللاس باعتزاما  إيفااد فرياق فاين إىل 
تية واالحتياجااااات ا  اااارى البعثااااة إلعاااااد  تقياااايم االحتياجااااات اللوجساااا
وأفاااد باأو الفريااق الفاين  ااام . الالزماة للنشار احملت اار للبعثاة بياماار  وامهاا

  نااوف رب ووجااد أنَّاا/تشااريو الثاااين 02إىل  01بزيااار  البعثااة يف الفاارت  مااو 
مو السابق  وان  وضع ترتيبات هناؤية لنشر البعثة بيامار  وامهاا باالنظر 

ماا يتعلاق بتحدياد لويااة  يتعاح إجناازه يفإىل حجام الع ار الاذي ال يازال 
واتفاااق الفرياااق علااا  أنااا  ينبغاااي للبعثاااة أو تركاااز علااا  . الناااا بح احملت لاااح

اااااا بر ل ساااااارا  يف ع ليااااااا حتديااااااد لويااااااة النااااااا بح احملت لااااااح إةاااااااد الست
 .وتسجيلهم، وأيد بشد  فير  توسيع عضوية ةنة حتديد اهلوية

لصاااعوبات الاااا ووجهااات وذكااار ا ماااح العاااام أنااا  علااا  الااارغم ماااو ا
وحاااااالت التاااااأ ع الااااا شاااااهدهتا ا شاااااهر القليلااااة املاضاااااية، فااااارو اإلراد  

وبالنظر إىل ضاهامة عادد . دما  فر  لدفع الع لية  ت االسياسية ما زالت متو 
ال لبااااات الاااااوارد ، فااااارو الساااابير الوحياااااد إلجنااااااز ع ليااااا حتدياااااد اهلوياااااة 

. واملاااوارد ا  ااارىوالتساااجير يف و ااات معقاااول ساااييوو بزيااااد  املاااودفح 
و ااد وضااعت البعثااة   ااة يف لااذا الصاادد إلنشاااء مراكااز إضااافية وأفر ااة 

يف احملَرز  وأعرب عو ا مر يف أو يبلغ التقدم. لتحديد اهلوية والتسجير
نااااا  ماااااو /آذار 30حتدياااااد اهلوياااااة والتساااااجير حبلاااااول  ماااااارس مساااااتوى مييل

. االنتقالياةتاارين بادء الفارت   0225يونيا  /حزياراو 0التو ية بأو ييوو 
________ 

22 S/1994/1420  وAdd.1. 

أغساا س، سااييوو ختفاايس القااوات املغربيااة /وحبلااول منتصااال شااهر آب
جنز، وتيوو عيع القوانح أو التدابع الا مييو أو تعر ر يف اإل ليم  د أت 

وبناااء   وتو ااع حبلااول ذلاات الو اات،. قااتل  إجااراء اسااتفتاء حاار ونزياا   ااد عت 
ثااة علاا  افاارتاض أو ييااوو جملااس ا مااو  ااد وافااق علاا  توساايع البععلاا  

جناااازت النحااااو املقاااارتح، أو تيااااوو ع ليااااة حتديااااد اهلويااااة والتسااااجير  ااااد أت 
برنااااام  اإلعاااااد  إىل إوَّ  و ااااال. شاااارتوالقاؤ ااااة النهاؤيااااة للنااااا بح  ااااد نت 

ساابت رب ومييااو عندؤااذ تنفيااذ /الااوطو ينبغااي اسااتي ال  حبلااول هنايااة أيلااول
 .0225أكتوبر /االستفتاء يف تشريو ا ول

، 0225يناااير /كااانوو الثاااين  30عقااود  يف ، امل3221ويف اةلسااة 
وإااااار إ اااارار . أدرل جملااااس ا مااااو تقرياااار ا مااااح العااااام يف جاااادول أع الاااا 

انتباه أعضاء اجمللس إىل نص ( ا رجنتح)الرؤيس وجَّ   جدول ا ع ال،
وبعاد . 25عاد يف ساياا مشااورات اجمللاس الساابقةمشرو   ارار كااو  اد أت 

واعت اااد باإلعاااا  بو اااف  القااارار  مشااارو  القااارار للتصاااويت،طتااارح  ذلااات
 :ويف ما يلي نص ( 0225) 273

 ،جملس ا مو إوَّ 
ساااابت رب /أيلااااول 21املاااا ر  ( 0288) 620 راراتاااا   إذ ي كااااد مااااو جديااااد

 621، و0221يونياااااااااااااا  /حزيااااااااااااااراو 27املاااااااااااااا ر  ( 0221) 658، و 0288
  30املاااااا ر  ( 0220) 725، و 0220أبرياااااار /نيساااااااو 22املاااااا ر  ( 0220)

ماااااااارس /آذار 2املااااااا ر  ( 0223) 812، و 0220ديسااااااا رب / كاااااااانوو ا ول
 ،0222مارس /آذار 22امل ر  ( 0222) 217، و 0223

 22إىل البياااانح الصاااادريو عاااو رؤااايس جملاااس ا ماااو املااا ر ح  وإذ يشاااع
 ،0222نوف رب /تشريو الثاين 05يولي  و / متوز

 ،0222ديس رب /كانوو ا ول  02يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

باةهود الا بذهلا ا مح العام  الل زيارت  لل ن قة يف الفرت   وإذ يرحف
 ،0222نوف رب /تشريو الثاين 22إىل  25مو 

 بالتو ر إىل حر عادل وداؤم ملسألة الصحراء الغربية، وإذ يلتزم
ال ااااارفح علااااا  التعااااااوو التاااااام ماااااع ا ماااااح العاااااام وبعثاااااة ا مااااام  وإذ حياااااص

 فورياا   الصحراء الغربية لض او تنفياذ   اة التساوية تنفياذا   لالستفتاء يف املتحد 
 ،وكامال  

أو ا مااح العااام ياارى أو الساابير الوحيااد إلجناااز حتديااد اهلويااة  وإذ يالحاام
 والتسجير يف و ت معقول لو زياد  املودفح واملوارد ا  رى زياد  كبع ،

لتأ ع تنفيذ   ة التسوية و و والياة البعثاة ينبغاي، يف  وإذ يساوره القلق
تلاات الظاارو ، وعلاا  غاارار ع ليااات ا ماام املتحااد  ا  اارى، أو ختضااع لنظاار 

 ،اجمللس فيها دوريا  
ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  02بتقريااااار ا ماااااح العاااااام املااااا ر   يرحاااااف - 0
 بالصحراء الغربية؛املتعل قة  عو احلالة 0222

________ 
25 S/1995/24. 
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ماا  بالقيااام، دوو مزيااد مااو التااأ ع، باارجراء اسااتفتاء حاار التزا يياار ر - 2
ا اة التساوية الاا  بلهاا وفقاا   ونزي  وحمايد لتقرير مصع شعف الصاحراء الغربياة

 ال رفاو؛
ماع ا ماح العاام وبعثاة  كاامال    إىل ال رفح أو يتعاوناا تعاوناا   ي لف - 3

ا الرامية إىل تنفيذ   ة ا مم املتحد  لالستفتاء يف الصحراء الغربية يف جهودمه
لقاارارات جملااس ا مااو ذات الصاالة ويف إطااار اةاادول الاازمين املبااح وفقااا   التساوية

 مو تقرير ا مح العام؛ 22و  20يف الفقرتح 
بباادء ع ليااة حتديااد لويااة النااا بح وباساات رارلا وإو ييااو  يرحااف - 2

 ؛خب   وؤيد ، ويثين عل  البعثة ملا أحرزت  مو تقدم ح  ا و
 07علاا  توساايع البعثااة وفااق مااا لااو مقاارتح يف الفقاارات مااو  يوافااق - 5
مااو تقرياار ا مااح العااام، ويعاارب عااو ا ماار يف أو يااتم بااذل كاار جهااد  02إىل 

 ريااو لنشاار املاارا بح الالزمااح إلك ااال ع ليااة حتديااد اهلويااة يف الو اات املناسااف
 ا ة التسوية؛وفقا  

إىل ا ماااااااااااح العاااااااااااام أو يقااااااااااادم يف موعاااااااااااد ال يتجااااااااااااوز  ي لاااااااااااف - 6
بالساااااااو يات املتعل قاااااااة  ي كاااااااد فيااااااا  الرتتيبااااااااتتقريااااااارا   0225ماااااااارس /آذار 30

واملااااااااااوارد ا  اااااااااارى الالزمااااااااااة لنشاااااااااار البعثااااااااااة بقوامهااااااااااا الياماااااااااار،  واملااااااااااودفح
   اااااا  النهاؤيااااااة لتنفيااااااذ عيااااااع عنا اااااار   ااااااة التسااااااوية، ويبااااااح رد  ويتضاااااا و
بير تأدياااااة مه اااااة ا مااااام املتحاااااد  يف الصاااااحراء ااااااا سعلااااا  ا رتاحاتااااا  يف ال ااااارفح
 الغربية؛
ا مااح العااام علاا  موا االة بااذل عيااع اةهااود امل ينااة مااو  يشااجع - 7

 ال؛أجر هتيئة منا  مالؤم لتنفيذ   ة التسوية عل  حنو سريع وفعَّ 
إىل  أو يياااااااااااااااوو يف اسااااااااااااااات اعت  أو ي كاااااااااااااااد، اساااااااااااااااتنادا   يتو اااااااااااااااع - 8
  0225يونيااااااااا  /حزياااااااااراو 0أعااااااااااله، تاااااااااارين  6امل لاااااااااوب يف الفقااااااااار   التقريااااااااار
أكتاوبر /لبدء الفرت  االنتقالية، هباد  إجاراء االساتفتاء يف تشاريو ا ول ك وعد
ا اااة وفقاااا   بعاااد ذلاات بو ااات  صااع، ناجحاااا   ، وا تتااام امله اااة ا تتامااا  0225
 التسوية؛
 ؛0225مايو /أيار 30است رار والية البعثة إىل  يقرر - 2
 30يف إميانيااااااة متديااااااد واليااااااة البعثااااااة بعااااااد  النظاااااار أيضااااااا   يقاااااارر - 01

 تقرياار آ اار مااو ا مااح العااام وعلاا  ضااوء التقاادمبناااء  علاا   0225مااايو /أيااار
  وب إجراء االستفتاء وتنفيذ   ة التسوية؛احملَرز 

إىل ا ماااح العاااام أو يبقاااي جملاااس ا ماااو علااا  علااام تاااام  ي لاااف - 00
بالصحراء الغربية  الل عل قة املت يستجد مو ت ورات يف تنفيذ   ة التسوية  ا

 لذه الفرت ؛
 .أو يبقي لذه املسألة  يد نظره يقرر - 02

بيااااو ماااو (: 3506اةلساااة ) 0225أبريااار /نيسااااو 02املااا ر   رررالمقررر
 الرؤيس

امل ر  ( 0225) 273بالقرار وع ال   ،0225مارس /آذار 31يف 
تقريرا   ا مو ا مح العام إىل جملس دَّم  ،0225يناير /كانوو الثاين  03

بالصحراء الغربية يتناول الت ورات الاا حادات مناذ املتعل قة  بشأو احلالة
 .26تقريره ا  ع

 ، باإلضافة إىل ر د و اال إطاالا وأفاد ا مح العام يف التقرير بأنَّ 
يشاااي ر  الناااار والتحقاااق منااا ، فااارو حتدياااد لوياااة الناااا بح احملت لاااح دااار

، فقااد د حاا  ذلاات أو التقاادم كاااو ب يئااا  ومااع . النشاااط الرؤيسااي للبعثااة
شااهص يف ع ليااة كاااو  ااد  20 111احلااح حتديااد لويااة مااا يزيااد علاا  

مضاا  علاا  تنفيااذلا أ اار مااو عااام، و  تيااو تعتقااد سااوى  لااة  ليلااة أهنااا 
وأشاااار إىل أو العقباااة الياااأداء الوحياااد  الاااا أعا ااات مناااذ . ساااتبدأ يوماااا  

فقاد كلفات (. الشايو )القباؤار البداية حتديد اهلوية كانت مساألة زع ااء 
ل لباااااات لااااام   ااااة التساااااوية الشااااايو   سااااا ولية حتدياااااد أو املتقااااادمح با

فهااذ )أهناام ينت ااوو إىل جم وعااة  بليااة حماادد  ا شااهاص الااذيو يزع ااوو 
. وافرتض منهم كذلت تقاد  شاهاد  شافوية لاماة ملعاايع ا للياة(.  بلي

 ا  اااد بلغاااوا سااانا  كاااانو   0273بياااد أو معظااام الشااايو  املنتهباااح يف عاااام 
متقدمة يف ذلت الو ات وكااو اليثاع مانهم  اد توفاوا أو أ ابحوا معاا ح 

و اااد أفضااا  ذلااات إىل دهاااور عااادد كباااع ماااو الفئاااات . مناااذ ذلااات احلاااح
، الاااص العااادد اإلعاااا ، بااادوو زعااايم  بيلاااة يعااارت  بااا  (ا فهااااذ)القبليااة 

بح ومناذ أو اتفاق علا  أو حتدياد لوياة الناا . جانف واحاد علا  ا  ار
حبضااور زعي ااح مااو زع اااء القباؤاار، شااين مااو كاار إالَّ  ال مييااو إجااراوه

جانااف، ليشااهدا علاا  ذلاات، كاااو ال بااد بالتااا  مااو أو يتو ااال الع اار 
. عناادما يواجاا  أحااد اةااانبح أو ا  اار  ااعوبات تتعلااق حبضااور شاايه 

وعالو  عل  ذلت، فرو إ رار ال رفح علا  التقياد بد اة باملعاملاة باملثار 
أناا  عناادما يتعااذر  ي ساابف إجااراء ع ليااة حتديااد اهلويااة يف مركااز ماا داه 

ويف . أحااااااد اةااااااانبح يتو ااااااال الع اااااار تلقاؤيااااااا يف مركااااااز اةانااااااف ا  اااااار
ا ماااااار، ا اااااارتح ناؤااااااف رثلاااااا  اااااااااص علاااااا  ال اااااارفح، يف حماولااااااة  بااااااادئ
املساااألة، أو تبااادأ لاااذه الع لياااة بتلااات ا فهااااذ الاااا يوجاااد  لاااذه لتساااوية
وعااااارض . بح شاااااين علااااا   ياااااد احلياااااا  ومقتااااادرماااااو اةاااااان يف كااااار فيهاااااا
ويف لاااااااذا الصاااااااادد، . ملعاةااااااااة احلااااااااالت ا  اااااااارى بعااااااااد  ااااااايغة ماااااااا يف

ومااع ذلاات، أشااار ا مااح العااام إىل أو . آراء متباينااة ال رفاااو عااو أعاارب
ا ااارتاح وضاااع  ناؤاااف رثلااا  بنااااء  علااا    اااد بااادأ يظهااار ماااو التقاااارب  ااادرا  

 .اااص
سااييوو لناااح ع ااا  ريااف أربعااة إىل أناا  أيضااا   وأشااار ا مااح العااام

ماو أفر اة حتدياد  مراكز عل  كر جانف وسيهصص هلا ساتة عشار فريقاا  
طلااف يف  21 111وكاااو مااو املعقااول تو ااع إميانيااة  هيااز حنااو . اهلويااة

يف ع ليااة حتديااد اهلوياااة احملاااَرز  وأكااد أو التقاادم. الشااهر يف تلاات املراكاااز
حثه ااا علاا  التهلااي ساايعت د علاا  ا رجاا  علاا  تعاااوو ال اارفح، وهلااذا 

عاااااو اإل ااااارار علااااا  ا  اااااذ بشاااااد   بااااادأ املعاملاااااة باملثااااار بشاااااأو عااااادد 
. وربااااط مركااااز مااااا تااااابع  حاااادمها  ركااااز حماااادد يف اةانااااف ا  اااار املراكااااز
ينبغااااااي فاااااارض حاااااادود علاااااا  عاااااادد ا فااااااراد الااااااذيو يتعااااااح  أناااااا  ال ك ااااااا
وإذا تعاااااااوو ال رفاااااااو علاااااا  . لااااااويتهم يف أي يااااااوم مااااااو ا يااااااام حتديااااااد

________ 
26 S/1995/240  وAdd.1. 
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سااااااااااااؤر املتبقياااااااااااة، ميياااااااااااو للفااااااااااارت  االنتقالياااااااااااة أو تبااااااااااادأ يف امل تساااااااااااوية
يناااااااير /وأو ةااااااري االسااااااتفتاء يف كااااااانوو الثاااااااين 0225 أغساااااا س/آب

0226. 
خيفاااال اجمللاااس دع ااا  لبعثاااة  ويف ااتاااام، أو ااا  ا ماااح العاااام باااأالَّ 

 .ا مم املتحد  لالستفتاء يف الصحراء الغربية يف لذه املرحلة
، 0225أبريااااااااار /نيسااااااااااو 02 ، املعقاااااااااود  يف3506ويف اةلساااااااااة 

وإاااااااار . جملاااااااس ا ماااااااو تقريااااااار ا ماااااااح العاااااااام يف جااااااادول أع الااااااا  أدرل
أنااااااا   (اة هورياااااااة التشااااااييية)جاااااادول ا ع اااااااال، أعلااااااو الاااااارؤيس  إ اااااارار
م ااااااااا  باسااااااااااااو التاااااااااااورات، بااااااأو يااااااد  بالبياااااااااالاااااا ، عقااااااف مش أتذو  ااااااد

 :27اجمللس
مااااارس /آذار 31املاااا ر  بتقرياااار ا مااااح العااااام عل ااااا   حياااايط جملااااس ا مااااو

0225 (S/1995/240 .) حرز ح  ا و يف ع لياة ولو يرحف بالتقدم الذي أت
حتدياااد اهلوياااة والتساااجير، ويرحاااف بوجاااا   ااااص بالتساااار  املسااات ر يف معاااادل 

عل  ضارور  موا الة ذلات التساار ، وي ياد لاد  ا ماح يشد د حتديد اهلوية، و 
غاااااااع أو . شاااااااهريا   25 111حتقياااااااق معااااااادل ال يقااااااار عاااااااو  العاااااااام املت ثااااااار يف

يأسااااال ليااااوو التقاااادم غااااع كااااا  لت يااااح ا مااااح العااااام مااااو التو ااااية  اجمللااااس
 .لبدء الفرت  االنتقالية موعدا   0225يوني  /حزيراو 0بتحديد 

ك اااا يالحااام جملاااس ا ماااو ماااع القلاااق التاااأ ر النااااجم عاااو عااادم تااااأمح 
ولااو . زم حضااورلمالوجااود املساات ر يف مراكااز حتديااد اهلويااة، مل ثلااي القباؤاار الااال

يعاارب عااو ترحيباا  باالتفااااا علاا  طريقااة ال تيااار رثلاااح  بليااح مناااوبح، عناااد 
اال تضاااااء، ويعاااارب عااااو أملاااا  أو يسااااالم ذلاااات يف زياااااد  التعجياااار يف الع ليااااة 

وي ياااااااد اجمللاااااااس . 0226ينااااااااير /إلجاااااااراء االساااااااتفتاء يف كاااااااانوو الثااااااااين تو ياااااااا  
إيامهااااااا إىل  ال اااااارفح داعيااااااا  الااااااذي وجهاااااا  ا مااااااح العااااااام إىل كاااااار مااااااو  النااااااداء
مع ةنة حتديد اهلوياة يف أداؤهاا لع لهاا، وبوجا   ااص إىل  كامال    تعاونا   التعاوو

التهلاااي عاااو إ ااارارمها علااا  التشااادد يف املعاملاااة باملثااار يف عااادد املراكاااز، وعلااا  
الربط بح أي مركز موجود عل  إحدى اةهتح ومركز معح موجود علا  اةهاة 

 .ا  رى
لااااس ا مااااو عااااو  لقاااا  إزاء بااااطء التقاااادم يف اةوانااااف ا  اااارى ويعاااارب جم

. تتصااار برجنااااز   اااة التساااوية والاااا ةاااف تنفياااذلا  بااار إجاااراء االساااتفتاء الاااا
ماااع ا ماااح العاااام، وناؤاااف  كاااامال    ال ااارفح إىل التعااااوو تعاوناااا   يااادعو كاااال ولاااو
يق اااااااص، وبعثااااة ا ماااام املتحااااد  لالسااااتفتاء يف الصااااحراء الغربيااااة وتنساااا رثلاااا 
ريع والتاااااام ليااااار جواناااااف   اااااة اااااااااذ السااااااااا او التنفياااااااااة ضاااااااااعاوو، بغياااااااااالت لاااااذا

 .التسوية
ويأماااااار جملااااااس ا مااااااو أو يشااااااهد، حبلااااااول موعااااااد تقااااااد  تقرياااااار ا مااااااح 

، إحاراز تقادم متوا ار وساريع يتاي  لا  النظار 0225ماايو /املقبر، يف أيار العام
ا ماام املتحااد  لالسااتفتاء يف الصااحراء  بعااح التأييااد يف إمياااو متديااد واليااة بعثااة

 .الغربية
________ 

27 S/PRST/1995/17. 

 225القااارار (: 3521اةلساااة ) 0225ماااايو /أياااار 26املااا ر   المقررررر
(0225) 

املاا ر  ( 0225) 273بااالقرار وع ااال   ،0225مااايو /أيااار 02يف 
 02وببياااو رؤاايس جملااس ا مااو املاا ر   0225يناااير / كااانوو الثاااين  03

 عاااو احلالاااةتقريااارا   العاااام إىل اجمللاااس ا ماااح ااادَّم  ،0225أبريااار /نيسااااو
 .28بالصحراء الغربيةاملتعل قة 

وأفاااد ا مااح العااام يف التقرياار بأناا  علاا  الاارغم مااو ازدياااد القاادرات 
التنفيذية كاو معدل سع ع لية حتديد اهلوية غع منتظم، وكانت الع لية 

( شاايو )تتو اال ماو حاح   اار بسابف  اعوبات تتعلااق حبضاور زع ااء 
. ؤر ورثلي ا حزاب يف الو ت احملدد، وبا حوال اةوية والسو ياتالقبا

يف املراكااااز  0225مااااايو /أيااااار 2واساااات نفت ع ليااااة حتديااااد اهلويااااات يف 
 35 111مااايو حتديااد لويااة حنااو /أيااار 05الث انيااة بأك لهااا، ود لغايااة 

وكاااو لااذا العاادد أد  بيثااع مااو العاادد الااذي مييااو للبعثااة أو . شااهص
فر تعااوو كامار بشاير متساق مااو اماا لاو تاو  لناحياة الفنياة يفحتققا  ماو ا

 .جانف ال رفح

وذكر ا مح العام أن  بالنظر إىل الوساؤر والفارص املتاحاة، متينات 
البعثاااة ماااو معاةاااة بعاااس الصاااعوبات التقنياااة كل اااا دهااارت، بياااد أهناااا   
. تساات ع إرغااام ال اارفح علاا  االساات رار يف الع ليااة إذا شاااءا غااع ذلاات

شاااار إىل أناااا  ينبغااااي لل اااارفح عاااادم حتدياااد احلااااد ا  صاااا  مااااو ا فااااراد وأ
امل لااوب حتديااد لااويتهم يف أي يااوم، وال أو يق عااا الع ليااة يف أي مركااز 

البدء يف حصار العادد املوجاود يف مركاز  تعذر فنيا   تابع  حد ال رفح إذا
وطالاااف ال ااارفح بالع ااار ماااع البعثاااة باااروح ماااو التعااااوو . لل ااار  ا  ااار

قي إلحراز التقادم الياايف يف حتدياد اهلوياة والتساجير الاذي يسا   احلقي
 .0226برجراء االستفتاء املقرر يف بداية عام 

ويف لااذا السااياا، حاادد ا مااح العااام بعااس املعااايع الالزمااة لتقياايم 
بشاااااااأو بعااااااس جواناااااااف   ااااااة التساااااااوية،  ااااااا يف ذلااااااات احملااااااَرز  التقاااااادم
رال عااااااااو السااااااااجناء ااتااااااااامي ملدونااااااااة  واعااااااااد الساااااااالوح، واإلفاااااااا الاااااااانص

و صاااار وجااااود  ااااوات جبهااااة البوليساااااريو علاااا  موا ااااع معينااااة  السياساااايح
و اال . 22ا ة التسويةوفقا   وترتيبات  فس القوات املغربية يف اإل ليم،

بناء   ويقدم التو ياتاحملَرز  سبت رب، سيقيم التقدم/إن  حبلول هناية أيلول
عثااة لفاارت  أربعااة ويف غضااوو ذلاات، أو اا  بت ديااد واليااة الب. ذلااتعلاا  
 .أشهر

، أدرل 0225مااااااايو /أيااااااار 26، املعقااااااود  يف 3521ويف اةلسااااااة 
وإااار إ اارار جااادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العاااام يف جاادول أع الاا 

اا   ا ع ااال، انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل نااص مشاارو  ( فرنسااا)الاارؤيس وجَّ
________ 

28 S/1995/404. 
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 ذلااتوبعااد . 31عااد يف سااياا مشاااورات اجمللااس السااابقة اارار كاااو  ااد أت 
 225 ااااد باإلعاااا  بو ااااف  القاااارار مشاااارو  القااارار للتصااااويت واعتت طتااارح 

 : ويف ما يلي نص ( 0225)
 ،جملس ا مو إوَّ 

ساااابت رب /أيلااااول 21املاااا ر  ( 0288) 620 راراتاااا   إذ ي كااااد مااااو جديااااد
 621، و 0221يونياااااااااااا  /حزيااااااااااااراو 27املاااااااااااا ر  ( 0221) 658، و 0288

  30املاااااا ر  ( 0220) 725 ، و0220أبرياااااار /نيساااااااو 22املاااااا ر  ( 0220)
ماااااااارس /آذار 2املااااااا ر  ( 0223) 812، و 0220ديسااااااا رب / كاااااااانوو ا ول

 273، و 0222مااااااااااااااااااااااارس /آذار 22املااااااااااااااااااااا ر  ( 0222) 217، و 0223
 ،0225يناير /كانوو الثاين  03امل ر  ( 0225)

/ نيسااااو 02إىل البيااااو الاااذي أدىل بااا  رؤااايس جملاااس ا ماااو يف  وإذ يشاااع
 ،0225 أبرير

 ،0225مايو /أيار 02بتقرير ا مح العام امل ر   عل ا   وإذ حييط
تأكياااااد التزامااااا  بالقياااااام، دوو مزياااااد ماااااو التاااااأ ع، بااااارجراء  ييااااار ر - 0

ا ااااة وفقااااا   اساااتفتاء حاااار ونزيااا  وحمايااااد لتقرياااار مصاااع شااااعف الصااااحراء الغربياااة
 التسوية الا  بلها ال رفاو؛

النااا بح احملت لااح منااذ بدايااة يف حتديااد لويااة احملااَرز  بالتقاادم يشاايد - 2
 السنة؛
عو  لق ، مع ذلت، إزاء عر لة بعس امل ارسات احملدد  يف  يعرب - 3

يشااد د تقرياار ا مااح العااام إلحااراز مزيااد مااو التقاادم حنااو تنفيااذ   ااة التسااوية، و 
علاا  ضاارور  امتثااال ال اارفح ملناشااد  ا مااح العااام هل ااا بالع اار مااع بعثااة ا ماام 

 تاء يف الصحراء الغربية بروح مو التعاوو احلقيقي؛املتحد  لالستف
يف لااذا الصاادد، وبغيااة التعجياار بتنفيااذ   ااة التسااوية، إيفاااد  يقاارر - 2

 بعثة تابعة جمللس ا مو إىل املن قة؛
ااابنااااء  علااا   ،يقااارر أيضاااا - 5 دد، يف لاااذه املرحلاااة، الوالياااة ذلااات، أو ميت

 ؛0225يوني  /حزيراو 31احلالية للبعثة ح  
كاااااذلت أو ينظااااار يف الت دياااااد اإلضاااااايف لوالياااااة البعثاااااة بعاااااد   يقااااارر - 6
مااايو /أيااار 02علاا  ضااوء تقرياار ا مااح العااام املاا ر   0225يونياا  /حزيااراو 31

 أعاله؛ 2، وتقرير بعثة جملس ا مو املشار إليها يف الفقر  0225
 .أو يبقي املسألة  يد نظره يقرر - 7

س اااااااس جملااااااار  مااااو رؤيااااااامذك: 0225و ااااااااماي/اراااااااأي 31 ر  ااااااامل المقرررررر
 واااا م

، أ ااااادر رؤااااايس جملاااااس ا ماااااو املاااااذكر  0225ماااااايو /أياااااار 31يف 
 :30التالية

________ 
31 S/1995/426. 
30 S/1995/431. 

الاذي ( 0225) 225يود رؤيس جملس ا مو أو يشع إىل القارار  - 0
 0225ماااايو /أياااار 26املعقاااود  يف  3521اختاااذه جملاااس ا ماااو يف جلسااات  الاااا 

 .الغربية بالصحراءاملتعل قة  ما يتصر باحلالة يف
مااو القاارار،  اارر جملااس ا مااو إيفاااد بعثااة مااو اجمللااس  2ويف الفقاار   - 2

 .إىل املن قة بغية تعجير تنفيذ   ة التسوية
وبعد إجراء مشااورات، وافاق أعضااء اجمللاس علا  أو تغاادر البعثاة  - 3

تتاألال البعثاة ماو ، وأو ملد  ستة أيام تقريبا   0225يوني  /حزيراو 3نيويورح يف 
 اااااااو، وفرنسااااااا، ا رجنتااااااح، وبوتسااااااوانا، وعت : أعضاااااااء اجمللااااااس السااااااتة التااااااالح

 .ولندوراس، والواليات املتحد  ا مرييية
علا  أو تياوو ا تصا اات البعثاة ك اا أيضا   وافق أعضاء اجمللس - 2

 :يلي
حااص ال ااارفح علاا  ضااارور  التعاااوو بصاااور  كاملااة ماااع بعثاااة  ( أ )

لالستفتاء يف الصحراء الغربية يف تنفيذ عيع جواناف   اة ا مم املتحد  
كاماااار أو يعااار ض   تاااأ ع آ اااار ماااو شاااأن  أي التساااوية والتأكياااد علااا  أو
 مستقبر البعثة لله ر؛

وحتديااااد املشاااااكر الااااا تعاااارتض ع ليااااة احملااااَرز  تقياااايم التقاااادم (ب)
و مراعااا  املوعااد النهاااؤي، إلجااراء االسااتفتاء ولااو كااانو  حتديااد اهلويااة، مااع

 ؛0226يناير /الثاين
حتدياااااد املشااااااكر يف اجملااااااالت ا  ااااارى ماااااو ت بياااااق   اااااة  (ل)
 ااا يف ذلاات ختفاايس عاادد القااوات املغربيااة، و صاار وجااود  ااوات )التسااوية 

البوليساريو عل  موا ع معينة، وإطالا سراح السجناء واملعتقلح، وتباادل 
 (.أسرى احلرب، وعود  الالجئح

القااااارار (: 3551اةلساااااة ) 0225نيااااا  يو /حزياااااراو 31املااااا ر   المقررررررر
0112 (0225) 

موجَّهااة إىل رؤاايس جملااس  0225يونياا  /حزيااراو 21برسااالة م ر ااة 
ا مو، أحال أعضاء بعثة جملس ا مو الا أوفدت إىل الصاحراء الغربياة 

و اد  .32تقريارلم إىل اجمللاس 0225يونيا  /حزيراو 2إىل  3يف الفرت  مو 
حيااص زارت املغاارب  0225يونياا  /حزيااراو 3غااادرت البعثااة نيويااورح يف 

واةزاؤاار وموريتانيااا وتناادو  والعيااوو وعقاادت اجت اعااات مااع ا طاارا  
والحظاات البعثااة يف منا شاااهتا مااع ال اارفح أناا  مااا زال لناااح . واملاارا بح

لاااا كااااو ونتيجاااة لاااذلت، فااارو املشااااكر التقنياااة ا. ارتيااااب وانعااادام للثقاااة
لنية أ بحت،  الل ع لياة حتدياد ر حسو افامييو حلها بسهولة لو تو 

اهلوياة، مسيَّسااة وتعاد اات  ااا يتجاااوز حج هااا ال بيعااي حااح أحناا  كاار 
ويف . طااار  بالالؤ اااة علااا  ال ااار  ا  ااار بالنسااابة لعااادم إحاااراز التقااادم

منه ا بالتهلي عو  الو ت الذي حاولت في  البعثة أو تستهلص التزاما  
عدد مراكز حتديد اهلوية يف كر يتعلق ب ما إ رارمها عل  املعاملة باملثر يف

________ 
32 S/1995/498. 
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بااأداء مشااروطا   جانااف وتشااغيلها، أ اار كاار طاار  علاا  أو ييااوو أداوه
يت ثااار يف فعلياااا   لاااذلت شاااعرت البعثاااة باااأو لنااااح   ااارا  . ال ااار  ا  ااار

دد إىل ما بعد الفرت  الزمنية املتو ا  مو  َ  أو بار ع لية حتديد اهلوية  د متت
اارى يف كااانوو وأو االسااتفتاء  ااد ال لااذا أو اات . 0226يناااير /الثاااين ةت

البعثااة بقااو  بااأو يتهلاا  كااال ال ااارفح عااو إ اارارمها علاا  املعاملااة باملثااار 
يتعلق بعدد مراكز حتديد اهلوية يف كار جاناف وتشاغيلها واالمتناا   ما يف

عاااو عادهت اااا املت ثلاااة يف توجيااا  اللاااوم بصااادد عااادم التعااااوو إىل ال ااار  
ر يف ع ليااااة اسااااتعراض ملفااااات بالتعجيااااأيضااااا   وأو اااات البعثااااة. ا  اااار

حاالت حتديد اهلوية بين ا يتم اختاذ تدابع تيفر سريتها التامة؛ وكذلت 
وأحلات علا  السا اح . بأ اء النا بح املا للحأوَّلية  بتعجير عع  واؤم

ودعاات حيومااة . بااأكرب عاادد ميااو مااو حاااالت حتديااد اهلويااة كاار يااوم
تقااااااااااادم ب لااااااااااااف  م 011 111إجااااااااااااراء تاااااااااااد يق أو  لااااااااااااا  املغااااااااااارب إىل

يق ناااااوو يف ذلاااااات احلاااااح يف اإل لاااااايم، وأو ااااات بالباااااادء دوو  ال كاااااانوا
يف ع لياااااااة حتدياااااااد اهلوياااااااة ملقااااااادمي ال لباااااااات الاااااااذيو يق ناااااااوو  تاااااااأ ع

 . موريتانيا يف
بأناا  ينبغااي تقااد  تقااارير بشااأو تقاادم ع ليااة أيضااا   وأو اات البعثااة

حتديااد اهلويااة إىل جملااس ا مااو كاار أساابوعح، ك ااا ينبغااي إبااال  اجمللااس 
 .لااءب إعل  الفور إذا حدع ما يعر ر ع لية حتديد اهلوية أو يسبف 

ويف ااتاااام، أشاااارت البعثاااة إىل أو أحاااد جمااااالت النجااااح الرؤيساااية 
 الصحراء الغربية لو إ رار و ال إطالا لبعثة ا مم املتحد  لالستفتاء يف

  يف حالاااة الناااار واحلفااااع عليااا ، وأفاااادت البعثاااة بأنااا  د حتاااذيرلا ماااو أنَّااا
  ار  انسحاب بعثة ا مام املتحاد  لالساتفتاء يف الصاحراء الغربياة، فاروَّ 

 .العود  إىل شير مو أشيال القتال سيزداد
، 0225يونياا  / حزيااراو 31، الااا عقاادت يف 3551ويف اةلسااة 

وفدت أدرل جملس ا مو يف جدول أع ال  تقرير بعثة جملس ا مو الا أت 
( أملانيااا)الارؤيس وجَّا   وبعاد إ ارار جادول ا ع اال،. إىل الصاحراء الغربياة

انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل نااص مشاارو   اارار مقاادَّم مااو االحتاااد الروسااي، 
ة التشاييية، وفرنساا، وا رجنتح، وأملانيا، وإي اليا، وبوتسوانا، واة هوريا

وامل لياااااة املتحاااااد  لربي انياااااا العظ ااااا  وآيرلنااااادا الشااااا الية، ولنااااادوراس، 
ااا   .33والوالياااات املتحاااد  ا مرييياااة إىل أيضاااا   انتبااااه أعضااااء اجمللاااسووجَّ

وطلااااف رثاااار  .32رسااااالتح مااااو رثلااااي املغاااارب ولناااادوراس، علاااا  التااااوا 
إىل املوجَّهاااااة  ،0225يونياااا  /حزيااااراو 22لناااادوراس يف رسااااالت  امل ر اااااة 

رؤااايس جملااااس ا مااااو، أو يااااتم، علااا  أساااااس اسااااتثناؤي، إ اااادار الوايقااااة 
 23املرفقة طي رسالت ، والا أحاهلا رؤيس اجمللس إىل أعضااء اجمللاس يف 

تلااات الرساااالة  ويف. ، بو ااافها وايقاااة جمللاااس ا ماااو0225يونيااا  /حزياااراو
بقاارار جبهااة  أبلااغ رؤاايس اة هوريااة العربيااة الصااحراوية الدميقراطيااة اجمللااس

. البوليساااريو تعليااق مشااااركتها يف ع ليااة حتديااد اهلوياااة وسااحف مرا بيهاااا
________ 

33 S/1995/523. 
32 S/1995/514  وS/1995/524. 

قاادت علاا  إدانااة حمي ااة عساايرية مغربيااة، عت  و ااد اختااذ القاارار احتجاجااا  
، لث انياة مادنيح  احراويح وإ ادارلا 0225يونيا  /حزيراو 20بتارين 
شاركتهم مل عاما   21 إىل 05عليهم بالسجو لفرتات ترتاوح مو  أحياما  

، وكاااذلت 0225ماااايو /أياااار 00 ااات يف العياااوو بتاااارين ظ  يف مظاااالر  نت 
علا  إعاالم السال ات املغربياة لبعثاة جملاس ا ماو بعزمهاا علا   احتجاجا  
 . مستوطو مغريب يف ع لية حتديد لوية النا بح 011 111إشراح 

يونياا  /حزيااراو 27وأحااال امل ثاار الااداؤم لل غاارب يف رسااالت  امل ر ااة 
 26إىل رؤيس جملس ا ماو، نساهة ماو رساالة م ر اة املوجَّهة  ،0225
موجَّهاة ماو رؤايس الاوزراء ووزيار ااارجياة والتعاااوو  0225يونيا  /حزياراو

املغاااريب إىل رؤاااايس جملااااس ا ماااو، بشااااأو  اااارار جبهاااة البوليساااااريو تعليااااق 
املغارب  وذكر، مو بح علاة أماور، أوَّ . مشاركتها يف ع لية حتديد اهلوية

يوافااق علاا  تأجياار االسااتفتاء إىل أجاار غااع مساا  ، ودعااا  ال مييااو أو
 و يتهذ عيع التدابع الالزماة لضا او اساتئنا  الع لياة بغياة ”اجمللس 

 ك ااا أبلااغ اجمللااس بااأو املغاارب. “لآلجااال احملاادد وفقااا   إجااراء االسااتفتاء
ة  اااااارص إىل بعثااااااة ا ماااااام املتحااااااد  لالسااااااتفتاء يف الصااااااحراء الغربياااااا اااااادَّم 

احلاسااااااوب الااااااذي يتضاااااا و أ اااااااء مقاااااادمي ال لبااااااات املقي ااااااح  ااااااارل 
وأن  يتعاوو باليامر مع البعثة بغية حتديد لويتهم يف أسر  و ت  اإل ليم
 . ريو

مشارو  القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا  بو اف  طتارح  وبعد ذلات
 :، ويف ما يلي نص (0225) 0112القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
ساااابت رب /أيلااااول 21املاااا ر  ( 0288) 620 راراتاااا   جدياااادإذ ي كااااد مااااو 

 621، و 0221يونياااااااااااا  /حزيااااااااااااراو 27املاااااااااااا ر  ( 0221) 658 ، و0288
املااااااااااا ر  ( 0220) 725، و 0220أبريااااااااااار /نيسااااااااااااو 22املااااااااااا ر  ( 0220)

ماااارس /آذار 2املااا ر  ( 0223) 812 ، و0220ديسااا رب /كاااانوو ا ول 30
 273، و 0222مااااااااااااااااااااااارس /آذار 22املااااااااااااااااااااا ر  ( 0222) 217، و 0223

املاااا ر  ( 0225) 225، و 0225يناااااير /كااااانوو الثاااااين 03املاااا ر  ( 0225)
 ،0225مايو /أيار 26

 ،0225مايو /أيار 02إىل تقرير ا مح العام امل ر   وإذ يشع
 2إىل  3بع اار بعثااة جملااس ا مااو الااذي د  ااالل الفاارت  مااو  وإذ يرحااف

 وجااااف اال تصا ااااات املبينااااة يف مااااذكر  رؤاااايس جملااااس  0225يونياااا  /حزيااااراو
 ،0225مايو /أيار 31ا مو امل ر ة 
مااايو /أيااار 20يف التقرياار املقاادم مااو بعثااة جملااس ا مااو واملاا ر   و ااد نظاار

0225، 
 ملسألة الصحراء الغربية،بالتو ر إىل حر عادل وداؤم  وإذ يلتزم

 و اساات رار الشاات وعاادم الثقااة لاادى ال اارفح أسااهم  وإذ يساااوره القلااق
 يف التأ عات يف تنفيذ   ة التسوية،

إحااراز تقاادم يت لااف أو ييااوو لاادى ال اارفح رويااة ملرحلااة  أوَّ  وإذ يالحاام
 ما بعد االستفتاء،
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هااة إىل واملوجَّ  0225يونياا  /حزيااراو 23بالرسااالة امل ر ااة  عل ااا   وإذ حياايط
رؤاايس جملااس ا مااو مااو ا مااح العااام للجبهااة الشااعبية لتحرياار السااا ية احل ااراء 

 ووادي الذلف،
هاة واملوجَّ  0225يوني  /حزيراو 26بالرسالة امل ر ة  أيضا  عل ا   وإذ حييط

إىل رؤااايس جملاااس ا ماااو ماااو رؤااايس الاااوزراء ووزيااار ااارجياااة والتعااااوو بامل لياااة 
 املغربية،

ل رفح عل  التعاوو التام مع ا مح العاام وبعثاة ا مام املتحاد  ا وإذ حيص
 ،وكامال   فوريا   لالستفتاء يف الصحراء الغربية لض او تنفيذ   ة التسوية تنفيذا  

مااااايو /أياااار 02أو ا ماااح العاااام  اااد أوجااااز يف تقرياااره املااا ر   وإذ يالحااام
مااااو   ااااة  يف جوانااااف معينااااةاحملااااَرز  ،   ااااوات حماااادد  لتقياااايم التقاااادم0225

التسوية،  ا يف ذلت مدونة  واعد السالوح، واإلفارال عاو الساجناء السياسايح، 
و صر وجود  وات اةبهة الشاعبية لتحريار الساا ية احل اراء ووادي الاذلف علا  

وفقااا   موا ااع معينااة، واختاااذ ترتيبااات لتقلاايص حجاام القااوات املغربيااة يف اإل لاايم،
 ا ة التسوية،

ع لياة  تادما  يف  ثة اجمللاس  ادمت تو ايات للساعأو بع أيضا   وإذ يالحم
علاا  ضاارور  تنفيااذ يشااد د حتديااد اهلويااة ويف ساااؤر جوانااف   ااة التسااوية، وإذ 

لألحيااام ذات الصاالة الاوارد  يف اا ااة، وال سااي ا يف وفقاا   ع لياة حتديااد اهلويااة
 منها، وكذلت يف  رارات اجمللس ذات الصلة، 73و  72الفقرتح 
 عو احلالاة 0225مايو /أيار 02ر ا مح العام امل ر  بتقري يرحف - 0
بالصااحراء الغربيااة وتقرياار بعثااة جملااس ا مااو إىل الصااحراء الغربيااة املاا ر  املتعل قااة 

 ؛0225يوني  /حزيراو 20
التزاماا  بالقيااام، دوو مزيااد مااو التااأ ع، باارجراء اسااتفتاء حاار  يياار ر - 2

لهاا ب  ا اة التساوية الاا  َ وفقاا   الغربياةونزي  وحمايد لتقرير مصع شعف الصاحراء 
 ال رفاو املذكوراو أعاله؛

نظاااارا   عااااو  لقاااا  لتاااأ ع تنفيااااذ   ااااة التساااوية ماااار  أ اااارى، يعااارب - 3
لتعقياد املهاام امل لاوب تأديتهااا، والسات رار ع لياات التع ياار الاا يتسابف فيهااا 

 ال رفاو؛
ا مام املتحاد  إىل ال رفح أو يع ال مع ا مح العام وبعثاة  ي لف - 2

 لالسااتفتاء يف الصااحراء الغربيااة بااروح مااو التعاااوو احلقيقااي لتنفيااذ   ااة التسااوية
 لقرارات اجمللس ذات الصلة؛وفقا  

علاا  ضاارور  أو حيجام ال رفاااو عااو القياام بااأي أفعااال تعااوا  ي كاد - 5
تنفيذ   اة التساوية، وي لاف منه اا إعااد  النظار يف القارارات ذات الصالة الاا 

، وذلااات بغياااة إ ااارار الثقاااة، ويف لاااذا الصااادد، ي لاااف إىل ا ماااح  را  اختاااذت مااا  
العام بذل كر جهد ريو إل نا  ال رفح باستئنا  مشاركته ا يف تنفيذ   اة 

 التسوية؛
اا ااااوات احملاااادد  جباااادول زمااااين الااااا وضااااعها ا مااااح العااااام  ي يااااد - 6

 ؛0225مايو /أيار 02مو تقريره امل ر   38والوارد و فها يف الفقر  
تو ااايات بعثااة اجمللاااس الاااوارد و اافها يف الفقااارات ماااو  أيضاااا   ي يااد - 7
عااااو ع ليااااة  0225يونياااا  /حزيااااراو 20مااااو تقرياااار البعثااااة املاااا ر   53إىل  20

 وانف ا  رى مو   ة التسوية؛حتديد اهلوية واة

 01إىل ا مااااااااح العاااااااام أو يقاااااااادم يف موعاااااااد ال يتجاااااااااوز  ي لاااااااف - 8
 أعاله؛ 6و  5للفقرتح وفقا  احملَرز  عو التقدمتقريرا   0225سبت رب /أيلول

إىل التقريااااااار  أو يياااااااوو يف اسااااااات اعت  أو ي كاااااااد، اساااااااتنادا   يتو اااااااع - 2
ك وعااد   0225نااوف رب /الثاااين تشااريو 05أعاااله، تااارين  8امل لااوب يف الفقاار  

لبااااادء الفااااارت  االنتقالياااااة، إلتاحاااااة اإلميانياااااة إلجاااااراء االساااااتفتاء يف أواؤااااار عاااااام 
 ؛0226

علاا   0225ساابت رب / أيلااول 31متديااد واليااة البعثااة حاا   يقاارر - 01
 ؛0225مايو /أيار 02حنو ما أو   ب  ا مح العام يف تقريره امل ر  

 31إميانيااااة متديااااد واليااااة البعثااااة بعااااد أو ينظاااار يف  أيضااااا   يقاااارر - 00
 8علااا  أسااااس تقريااار ا ماااح العاااام امل لاااوب يف الفقااار   0225سااابت رب /أيلاااول

مااا يتعلااق باارجراء  أعاااله يف 6و  5للفقاارتح وفقااا  احملااَرز  أعاااله ويف ضااوء التقاادم
 االستفتاء وتنفيذ   ة التسوية؛

مل لوباة يف الفقار  إىل ا مح العام، باإلضافة إىل التقارير ا ي لف - 02
مو تقرير بعثة جملس ا مو، أو يبقي اجمللس عل  علم تام  ا يساتجد ماو  28

ت ورات يف تنفيذ   ة التسوية  الل لذه الفرت ،  ا ة أية تأ عات ت ار يف 
تقااادم ع لياااة حتدياااد اهلوياااة أو الت اااورات ا  ااارى الاااا متاااس  ااادر  ا ماااح العاااام 

 ؛0225نوف رب /تشريو الثاين 05ية يف عل  حتديد بدء الفرت  االنتقال

 .يقرر أو يبقي لذه املسألة  يد نظره - 03

القااااارار (: 3582اةلسااااة ) 0225سااااابت رب /أيلااااول 22املااااا ر   المقرررررر
0107 (0225) 

 31املاا ر  ( 0225) 0112بااالقرار وع ااال   ساابت رب،/أيلااول 8يف 
بشااأو تقرياارا   ا مااح العااام إىل جملااس ا مااو اادَّم  ،0225يونياا  /حزيااراو
  .35ما يتعلق بالصحراء الغربية احلالة يف

وأفاااد ا مااح العاااام يف التقرياار باااأو ع ليااة حتديااد اهلوياااة باادأت ماااو 
. باسااتئنافهااملتعل قااة  يولياا ، بعااد توضااي  التفا ااير/جديااد يف أوا اار متااوز

شاااهص منااااذ باااادء  53 111ود حتدياااد لويااااة ماااا يتجاااااوز يف جم وعاااا  
يف املاؤااة مااو ا شااهاص املقي ااح يف  21كثاار مااو الع ليااة، ولااذا ميثاار أ
يف املاؤااة مااو ا شااهاص املوجااوديو يف  ي ااات  50اإل لاايم وأكثاار مااو 
وماااا زالااات املشااايلة ا ساساااية يف ع لياااة . تنااادو  الالجئااح القريباااة ماااو

ويف لااااااذا الصاااااادد، . حتديااااااد اهلويااااااة تتعلااااااق باااااابعس التج عااااااات القبليااااااة
ورغاااااام النااااااداءات .  ال اااااارفحا تالفااااااات رؤيسااااااية يف الرويااااااة بااااااح لناااااااح
، التهلااااي عااااو اإل اااارار علاااا  املعاملااااة الد يقااااة باملثاااار متامااااا   إىل الداعيااااة

مااااا يتعلااااق  ساااااؤر مثااااع   ق عناااادما تنشااااأ مشاااااكر يفااااااَّ املباااادأ ي ب زال مااااا
يف أيضااااااا   للهااااااال  لاااااادى ال اااااار  ا  اااااار، رااااااا يو ااااااال إحااااااراز تقاااااادم

 .آ ر مركز

________ 
35 S/1995/779. 
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يف ا شاهر الثالااة ا  اع  كااو احملاَرز  وذكر ا مح العاام أو التقادم
. تتحقاااق يف معظ هاااا فالنقااااط ا ساساااية الاااا ا رتحهاااا  . لآلماااال  يبااا  

يتعلق بقصار وجاود  اوات جبهاة  ما فقد متست كال ال رفح  و فه ا يف
البوليساريو عل  موا ع معيناة، ك اا أهن اا يعارضااو أحياام مدوناة  واعاد 

مو النداءات الا وجهها جملس ا مو    بالرغمو ال إنَّ . السلوح املقرتحة
م ْجااووجههااا لااو إىل ال اارفح للساا اح للع ليااة بالتقاادم خب اا  أساار ، حيَ 

اةانباو عو التو ر إىل حر توفيقي يف أي  ضية يعتقداو أهنا مييو أو 
 .تضعال مو مركزمها

ذَّر بالفعااار ماااو أنااا  ااااااو حااااااس ا مااااااار ا ماااح العاااام إىل أو جملااااااوأش
تست ر إىل ما ال هناية، وأن  سترتتف عل  انسحاب  للع لية أو مييو ال

البعثاااااااااة  بااااااااار ا واو آااااااااااار   اااااااااع  للغاياااااااااة وبعياااااااااد  املااااااااادى بالنسااااااااابة 
ولل ن قااااااااااة دوو اإل لي يااااااااااة بأساااااااااارلا، وال بااااااااااد مااااااااااو تاااااااااااليف  لل ااااااااارفح

لاذا ا ارتح ا ماح العاام متدياد والياة بعثاة ا مام . كاو باإلميااو لو ذلت
كااااااااااااااانوو   30 الصااااااااااااااحراء الغربيااااااااااااااة حاااااااااااااا  املتحااااااااااااااد  لالسااااااااااااااتفتاء يف

 ، إذا   تتحقاااااااااق،  بااااااااار ، ولينااااااااا  أضاااااااااا  أنَّااااااااا0226 ينااااااااااير/الثااااااااااين
التااااااارين، الظاااااارو  الضاااااارورية لباااااادء الفاااااارت  االنتقاليااااااة، ساااااايعرض  ذلاااااات
و  يااااارات بديلااااة،  ااااا يف ذلاااات إميانيااااة انسااااحاب اااااااس ا مااااااااجمل علاااا 
 .البعثة

، 0225 رب ساااااااابت/أيلاااااااول 22، املعقااااااااود  يف 3582ويف اةلساااااااة 
وعقااااااف . جملاااااس ا مااااااو يف جااااادول أع الاااااا  تقرياااااار ا ماااااح العااااااام أدرل
اااا   جاااادول ا ع ااااال، إ اااارار انتباااااه أعضاااااء اجمللااااس ( إي اليااااا)الاااارؤيس وجَّ
نااااااص مشاااااارو   اااااارار كاااااااو  ااااااد أتعااااااد يف سااااااياا مشاااااااورات اجمللااااااس  إىل

 .36السابقة
 اد باإلعاا  بو اف  مشارو  القارار للتصاويت واعتت طتارح  وبعد ذلات

 :، ويف ما يلي نص (0225) 0107 القرار
 ،جملس ا مو إوَّ 

ساااابت رب /أيلااااول 21املاااا ر  ( 0288) 620 راراتاااا   إذ ي كااااد مااااو جديااااد
 621، و 0221يونيااااااااااا  / حزياااااااااااراو 27املااااااااااا ر  ( 0221) 658 ، و0288

املااااااااااا ر  ( 0220) 725 ، و0220أبريااااااااااار /نيسااااااااااااو 22املااااااااااا ر  ( 0220)
ماااارس /آذار 2املااا ر  ( 0223) 812 ، و0220ديسااا رب /كاااانوو ا ول 30

 273، و 0222مااااااااااااااااااااااارس /آذار 22املااااااااااااااااااااا ر  ( 0222) 217، و 0223
املاااا ر  ( 0225) 225، و 0225يناااااير /كااااانوو الثاااااين 03املاااا ر  ( 0225)

يونيااااااااا  /حزياااااااااراو 31املااااااااا ر  ( 0225) 0112، و 0225ماااااااااايو /أياااااااااار 26
0225، 

( 0222) 217 و( 0220) 725بصافة  ا اة  رارياا   جماددا   وإذ ي كاد
العااااام املتصااالح  عاااايع أللياااة التصاااويت واال ااارتاح التاااوفيقي املقااادم ماااو ا ماااح 

 بشأو تفسعلا،

________ 
36 S/1995/816. 

، وإذ 0225ساااابت رب /أيلااااول 8يف تقرياااار ا مااااح العااااام املاااا ر   و ااااد نظاااار
يالحااام كاااذلت أو مركااازيو فقاااط ماااو مراكاااز حتدياااد اهلوياااة الث انياااة يع اااالو يف 

 الو ت الرالو،
 بالتو ر إىل حر عادل وداؤم ملسألة الصحراء الغربية، من  والتزاما  
دم يت لااف أو ييااوو لاادى ال اارفح تصااور إحااراز تقاا أوَّ  تأكيااديياار ر  وإذ

 ملرحلة ما بعد االستفتاء،
عاااو أملااا  يف التو ااار إىل حااار ساااريع لل شااااكر الاااا تسااابف  وإذ يعااارب

 تأ ع إجناز ع لية حتديد اهلوية،

 و نتااؤ  ع لياة الفحاص ا و  الاا اضا لعت هباا  وإذ يعرب عو أسف 
دا ااار اإل لااايم لياااا  حا يقي اااوو مقااادَّم طلاااف ال 011 111 حيوماااة الغااارب لاااا

تساااهم يف عااادم متياااو بعثاااة ا مااام املتحاااد  لالساااتفتاء يف الصاااحراء الغربياااة ماااو 
 مراعا  اةدول الزمين إلجناز ع لية حتديد اهلوية،

 و اةبهاااة الشاااعبية لتحريااار الساااا ية احل اااراء أيضاااا   عاااو أساااف  وإذ يعااارب
يم، لااثالع ووادي الااذلف تاارفس االشاارتاح يف حتديااد اهلويااة، حاا  دا اار اإل لاا

جم وعات مو بح اة اعات القبلية موضع النزا ، را ي  ر إجناز ع لية حتديد 
 اهلوية،

 8ماااااااااو تقريااااااااار ا ماااااااااح العاااااااااام املااااااااا ر   22باااااااااالفقر   عل اااااااااا   وإذ حيااااااااايط
 ،0225سبت رب /أيلول

 عل  احلاجة إىل إحراز تقدم يف عيع جوانف   ة التسوية، يشد دوإذ 
لتو ااايات بعثاااة ( 0225) 0112تأيياااده يف  اااراره  وإذ ي كاااد ماااو جدياااد

جملااس ا مااو بشااأو ع ليااة حتديااد اهلويااة واةوانااف ا  اارى مااو   ااة التسااوية 
ماااااااااو تقريااااااااار البعثاااااااااة املااااااااا ر   53إىل  20علااااااااا  النحاااااااااو املباااااااااح يف الفقااااااااارات 

 ،0225يوني  /حزيراو 20
عاو التزاما  بالقياام، دوو مزياد ماو التاأ ع، بارجراء  اإلعرابيير ر  - 0

ا ااااة وفقااااا   اساااتفتاء حاااار ونزيااا  وحمايااااد لتقرياااار مصاااع شااااعف الصااااحراء الغربياااة
 لها ال رفاو املذكوراو أعاله؛ب  التسوية الا  َ 

رار ااااالعااادم إحاااراز ال ااارفح، مناااذ اعت ااااد الق يعااارب عاااو  يباااة أملااا  - 2
ذ   ااة التسااوية،  ااا يف ذلاات ع ليااة ااااتنفييف  ا  ااااكافي  ، تقاادما  (0225) 0112

حتديااد اهلويااة ومدونااة  واعااد الساالوح واإلفاارال عااو السااجناء السياساايح وحصاار 
 ااوات اةبهااة الشااعبية لتحرياار السااا ية احل ااراء ووادي الااذلف يف موا ااع بعينهااا 

 واختاذ ترتيبات لتقليص حجم القوات املغربية يف اإل ليم؛
إىل ال رفح الع ر مو ا و فصاعدا مع ا مح العام وبعثاة  ي لف - 3

ا ماام املتحااد  لالسااتفتاء يف الصااحراء الغربيااة بااروح مااو التعاااوو احلقيقااي لتنفيااذ 
للقاارارات ذات الصاالة، والتهلااي عااو إ اارارمها علاا  املعاملااة وفقااا     اة التسااوية

 ااااال امل اطلااااة يف تشااااغير مراكااااز حتديااااد اهلويااااة، وو ااااال عيااااع أعمتامااااا   باملثاااار
 ا  رى الا مييو أو تزيد يف تأ ع إجراء االستفتاء؛

م، بالتشااااااااااور الواياااااااااق ماااااااااع إىل ا ماااااااااح العاااااااااام أو يقاااااااااد   ي لاااااااااف - 2
مقرتحااااات حماااادد  ومفصاااالة حلاااار املشاااااكر الااااا تعااااوا إجناااااز ع ليااااة  ال اااارفح،
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ساااااي ا القااااارار  اهلوياااااة يف إطاااااار  ااااارارات جملاااااس ا ماااااو ذات الصااااالة، وال حتدياااااد
م مااااو ا مااااح العااااام والقاااارار املتعلااااق باااااال رتاح التااااوفيقي املقاااادَّ ( 0222) 217
عاااو تقريااارا   بتو ااايات بعثاااة جملاااس ا مااو، وأو يقااادماملتعل ااق  (0225) 0112

ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين 05نتااااااؤ  جهاااااوده يف لاااااذا الصااااادد يف موعاااااد أ صااااااه 
 ؛0225
حتدياااد اهلوياااة برجنااااز ع لياااة املتعل قاااة  أو يساااتعرض الرتتيباااات يقااارر - 5

أعاااله، وأو ينظاار حينااذاح يف  2علاا  أساااس التقرياار امل لااوب تقدمياا  يف الفقاار  
يلاازم اختاذلااا لضاا او اإلجناااز السااريع هلااذه الع ليااة  أياة تاادابع ضاارورية أ اارى  ااد

 وة يع اةوانف ا  رى املتصلة بتنفيذ   ة التسوية؛
  0226ينااير /اينكاانوو الثا  30متديد والية البعثاة حا   أيضا   يقرر - 6
 ، وحيااايط0225سااابت رب /أيلاااول 8أو ااا  ا ماااح العاااام يف تقرياااره املااا ر   ك اااا
الشاااروط الالزماااة لبااادء املرحلاااة  بأنااا  يعتااازم القياااام، إذا رأى  بااار ذلااات أوَّ عل اااا  

االنتقاليااة غااع متااوافر ، بتقااد   يااارات بديلااة إىل جملااس ا مااو كااي ينظاار فيهااا، 
 بعثة؛ ا يف ذلت إميانية انسحاب ال

كاااااانوو   05م يف موعاااااد أ صااااااه إىل ا ماااااح العاااااام أو يقاااااد   ي لااااف - 7
يف تنفياذ   اة التساوية، وأو يااذكر احملاَرز  عاو التقادمتقريارا   0226ينااير /الثااين

ماايو /أياار 30يف التقرير ما إذا كاو ماو املسات ا  أو تبادأ الفارت  االنتقالياة  بار 
 أم ال؛ 0226
التعجياااار بتنفيااااذ   ااااة التسااااوية، وحيااااص علاااا  احلاجااااة إىل  يشااااد د - 8

 بر  فس تياليال تشغير البعثة؛ا مح العام عل  النظر يف ست 
عل  أو تظر ا لية القاؤ ة لت ويار البعثاة دوو تغياع،  أيضا  يشد د  - 2

 7املاااااا ر   22/227مااااااو اة عيااااااة العامااااااة يف  رارلااااااا املوجَّهااااااة  وي يااااااد الاااااادعو 
ماااو أجااار تقاااد  تربعاااات للبعثاااة، الااادول ا عضااااء  إىل 0225أغسااا س /آب

وي لااف إىل ا مااح العااام أو ينظاار يف إنشاااء  ااندوا اسااتئ اين، دوو اإل ااالل 
 باإلجراءات القاؤ ة، لتلقي لذه التربعات  غراض معينة حيددلا ا مح العام؛

 .إبقاء لذه املسألة  يد النظر يقرر - 01

رسااااالة موجَّهااااة مااااو : 0225نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 6املاااا ر   رررررررررالمق
 الرؤيس إىل ا مح العام

موجَّهاااااة إىل  0225أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 27يف رساااااالة م ر اااااة 
اااذت  رؤااايس جملاااس ا ماااو، أبلاااغ ا ماااح العاااام اجمللاااس باااالقرارات الاااا اختت

وحاااا  ذلاااات احلااااح، كاااااو رااااا تت لباااا  . 37لتعجياااار ع ليااااة حتديااااد اهلويااااة
حبضور رثر لير مو ال رفح،  إالَّ  ةري حتديد اهلوية الَّ أ اإلجراءات لو

ويف كثع . وشين يس ي  كر طر ، ومرا ف عو منظ ة الوحد  ا فريقية
مو احلاالت كاو ال باد ماو تعلياق ع لياة حتدياد اهلوياة، أو عادم بادؤها، 

وكااااو املاااراد ماااو . أكثااار ماااو أولئااات ا شاااهاص بسااابف غيااااب واحاااد أو
ارات املو اااوفة يف الرساااالة لااو تبسااايط جواناااف معينااة ماااو إجاااراءات القاار 

 .حتديد اهلوية
________ 

37 S/1995/924. 

، أبلاااغ رؤااايس 022538ناااوف رب /تشاااريو الثااااين 6ويف رسااالة م ر اااة 
جملاااااس ا ماااااو ا ماااااح العاااااام باااااأو أعضااااااء اجمللاااااس يعرباااااوو عاااااو كامااااار 
مساندهتم للجهود الا يبذهلا ل سرا  بع لية حتديد اهلوية ولتنفيذ   اة 

مااو ا مااح العااام موا االة اتصاااالت  مااع أيضااا   وطلااف ا عضاااء. ةالتسااوي
تشااريو  05ال اارفح بشااأو لااذه املسااألة وتقااد  تقرياار إىل اجمللااس حبلااول 

وحااص أعضاااء اجمللااس كااال ال اارفح علاا  التعاااوو . 0225نااوف رب /الثااين
 .التام مع البعثة مو أجر التغلف عل  التأ عات يف ع لية حتديد اهلوية

(: 3601اةلسااااة ) 0225ديساااا رب /كااااانوو ا ول  02املاااا ر   رررالمقرررر
 (0225) 0133القرار 

 0107باااااااالقرار وع اااااااال   ،0225ناااااااوف رب /تشاااااااريو الثااااااااين 22يف 
إىل تقريرا   ا مح العام دَّم  ،0225سبت رب /أيلول 22امل ر  ( 0225)

 .32ما يتعلق بالصحراء الغربية جملس ا مو بشأو احلالة يف
لعااام يف التقرياار إىل أو العقبااة الرؤيسااية الااا تعاارتض وأشااار ا مااح ا

بلياة معيناة سبير موا لة وإجناز ع لياة حتدياد اهلوياة تتصار  ج وعاات  َ 
توافااق جبهااة البوليساااريو علاا   وبأشااهاص ليسااوا مقي ااح يف اإل لاايم وال

وكاااو رااا يعاوا الع ليااة عاادم  اادر  أي مااو . االشارتاح يف حتديااد لااويتهم
رغبتاااا  يف تااااوفع شااااين أو باااادير لاااا  يف مياااااو وزماااااو ال اااارفح أو عاااادم 

ونتيجة لذلت كانات ع لياة حتدياد اهلوياة تساع بابطء، وتو فات . معينح
 ادَّم  وللتغلف عل  املشايلة. يياد ييوو تاما   يف ا سابيع ا  ع  تو فا  

و وجاااف . ا ماااح العاااام بعاااس املقرتحاااات الاااا اعااارتض عليهاااا ال رفااااو
فر فيهااا شااين أو باادير ايتاو  فرنا  يف احلاااالت الااا ال ا ارتاح ا مااح العااام،

 إالَّ  .ل ، مو كال ال رفح، سيستند حتديد اهلوية إىل وااؤق اإلاباات فقاط
أو املغاااارب ياااااود احلااااد ماااااو دور وااااااؤق اإلاباااااات وإع اااااء املياااااز  ل فااااااد  
الشاافوية، بين ااا تاارى جبهااة البوليساااريو، مااو الناحيااة ا  اارى، أو تنفيااذ 

 لة  يد سيت ي و مو تقد  أشهاص مو مقدمي ال لبات اله  اةدالنَ 
ه  اةدياد لاو غع أو ا مح العام استنت  أو الانَ . بالصحراء الغربية هلم

و اال إنا  يعتازم، . السبير الوحيد الذي ميياو با  للع لياة أو متضاي  تادما  
 يقدم  يارات بديلة لينظر فيها ما   تتقدم الع لية بالسرعة املناسبة، أو

اجمللااس،  ااا يف ذلاات إميانيااة سااحف بعثااة ا ماام املتحااد  لالسااتفتاء يف 
 .الصحراء الغربية

ديساااااااااا رب /كااااااااااانوو ا ول  02، املعقااااااااااود  يف 3601ويف اةلسااااااااااة 
. ، أدرل جملاااااس ا ماااااو تقريااااار ا ماااااح العاااااام يف جااااادول أع الااااا 0225

ااا   وعقاااف إ ااارار جااادول ا ع اااال، انتبااااه ( االحتااااد الروساااي)الااارؤيس وجَّ
عااد يف سااياا مشاااورات اجمللااس إىل نااص مشاارو   اارار كاااو  ااد أت  أعضاااء

 .20 ريحإىل وايقتح أت أيضا   انتباه ا عضاءووجَّ   .21اجمللس السابقة

________ 
38 S/1995/925. 
32 S/1995/986. 
21 S/1995/1013. 
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مشارو  القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا  بو اف  طتارح  وبعد ذلات
 :، ويف ما يلي نص (0225) 0133القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
 عيع  رارات  السابقة بشأو مسألة الصحراء الغربية، إذ ي كد مو جديد

أكتااااااوبر /تشااااااريو ا ول 27إىل رسااااااالة ا ماااااح العااااااام امل ر اااااة  وإذ يشاااااع
 ،0225نوف رب /تشريو الثاين 6رؤيس جملس ا مو امل ر   وردل  0225

 0221يونيااااا  /حزياااااراو 08إىل تقاااااارير ا ماااااح العاااااام امل ر اااااة  وإذ يشاااااع
 28و  0220ديسااااااا رب /كاااااااانوو ا ول  02، و 0220أبريااااااار /نيسااااااااو 02 و

 ،0223يولي  /متوز
 ،0225نوف رب /تشريو الثاين 22يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر
باارد حيومااة املغاارب علاا  ا اارتاح ا مااح العااام، يف الفقاار   عل ااا   وإذ حياايط

 .مو تقريره 01
احل ااراء ووادي باارد اةبهااة الشااعبية لتحرياار السااا ية  أيضااا  عل ااا   وإذ حياايط

 مو تقريره، 00الذلف عل  ا رتاح ا مح العام، املذكور يف الفقر  
بالرساااؤر ا  اارى الااا تلقالااا اجمللااس بشااأو لااذا  كااذلتعل ااا    وإذ حياايط

 املوضو ،
 أو ةنة حتديد اهلوية لاو تياوو  اادر  علا  االضا ال  بأع اهلاا وإذ ي كد

 صافتها ونزالتها،إذا وضع ال رفاو كالمها اقته ا يف ح إالَّ 

                                                                                                 
والواليااات مااو رثلااي ا رجنتااح  0225نااوف رب /تشااريو الثاااين 28رسااالة م ر ااة  20

ماااو  0225ديسااا رب /كاااانوو ا ول  6ورساااالة م ر اااة ( S/1995/989)املتحاااد  ا مرييياااة 
 .و إىل رؤيس جملس ا مواالرسالتح موجهت تا، وكل(S/1995/1011)رثر اةزاؤر 

احلاجاااة إىل إحاااراز تقااادم يف عياااع اةواناااف ا  ااارى ماااو  أيضاااا   وإذ ي كاااد
   ة التسوية،
 بالتو ر إىل حر عادل وداؤم ملسألة الصحراء الغربية، وإذ يلتزم

أو إحراز التقدم يت لف أو يتوافر لادى كاال ال ارفح  وإذ ي كد مو جديد
 روية ملرحلة ما بعد االستفتاء،

التزاماااا  بالع ااار، دوو مزيااااد ماااو التااااأ ع، علاااا   ي كاااد مااااو جدياااد - 0
ا اة  إجراء استفتاء حر ونزي  وحمايد لتقرير مصع شعف الصحراء الغربية طبقاا  

 لها ال رفاو املشار إليه ا أعاله؛ب  التسوية الا  َ 
نااااااوف رب /تشااااااريو الثااااااين 22بتقريااااار ا مااااااح العاااااام املااااا ر   يرحاااااف - 2
ةهااوده اةاريااة الراميااة إىل اإلساارا  خب اا  ع ليااة  فياادا  مإطااارا   ، بو ااف 0225

 حتديد اهلوية واالنتهاء منها؛
بقااارار ا ماااح العاااام تيثياااال مشااااورات  ماااع ال ااارفح  أيضاااا   يرحاااف - 3

هباد  احلصااول علا  موافقته ااا علاا    اة حلاار ااالفااات الاا تعااوا االنتهاااء 
 يف الو ت املناسف مو ع لية حتديد اهلوية؛

إىل اجمللااااس عااااو نتاااااؤ  تقرياااارا   إىل ا مااااح العااااام أو يقاااادم ي لااااف - 2
االساااااتعجال، وأو يقااااادم إىل اجمللاااااس، يف حالاااااة   ْجاااااوَ  املشااااااورات، علااااا  لاااااذه
التو ااااار إىل اتفااااااا يف لاااااذه املشااااااورات،  ياااااارات للنظااااار فيهاااااا  اااااا يف  عااااادم
ام  لساااااحف ماااانظم لبعثاااااة ا ماااام املتحاااااد  لالسااااتفتاء يف الصاااااحراء اااااااابرن ذلاااات
 الغربية؛
إىل ال اااارفح الع اااار مااااع ا مااااح العااااام والبعثااااة، بااااروح مااااو  ي لااااف - 5

للقارارات  التعاوو الصادا لتنفيذ عيع اةوانف ا  رى مو   ة التسوية طبقا  
 ذات الصلة؛

 .أو يبقي لذه املسألة  يد نظره يقرر - 6




