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 أفريقيا    

  احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية  – ١    
  

 ١٩٩٦كــــانون الثاين/ينــــاير  ٣١املقــــرر املــــؤرخ   
 )١٩٩٦( ١٠٤٢القرار  ):٣٦٢٥(اجللسة 

كــــــــانون  ٣١دة يف املعقــــــــو ،٣٦٢٥يف اجللســــــــة   
التوصــل  متكــان قــد لتفــاهم الــذي وفقــا ل ١٩٩٦الثاين/ينــاير 

ــه يف  لــس يف جــدول اجملمشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج  إلي
كــانون الثاين/ينــاير   ١٩أعمالــه تقريــر األمــني العــام املــؤرخ     

عمال بقـرار  املقدم عن احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية  ١٩٩٦
ــن   ــس األمـ ــر  )١٩٩٥( ١٠٣٣جملـ النتـــائج . وتضـــمَّن التقريـ

واالستنتاجات اليت توصل إليها املبعوث اخلـاص وأعمـال جلنـة    
  .)١(حتديد اهلوية واألنشطة األخرى املتعلقة خبطة التسوية

وأشـــار األمـــني العـــام يف تقريـــره إىل أن املهمـــة الـــيت    
ــاص أفضــــت    ــه اخلــ ــا مبعوثــ ــطلع هبــ ــة   إىلاضــ ــة جبهــ موافقــ

كـبري  عمليـة حتديـد هويـة عـدد      البوليساريو علـى املشـاركة يف  
 ،فيمـا قبـل حتفظـات بشـأهنم     أبدتمن مقدمي الطلبات الذين 

إال أهنــا اســتمرت يف رفــض التعــاون يف عمليــة حتديــد هويــة       
جمموعة كبرية أخـرى مـن مقـدمي الطلبـات. وواصـل املغـرب       
تأكيــد أن جلنــة حتديــد اهلويــة جيــب أن تعــاجل ملفــات مجيــع        

، ن حيــث الشــكل أو املعاملــةمقــدمي الطلبــات بــدون متييــز مــ 
ويف حالـة تعـاون الطـرفني     املبعوث اخلـاص هـذا الـرأي.   ويؤيد 

تعاونا تاما مع اللجنة، سـتكون هنـاك حاجـة إىل مـدة تتـراوح      
وأشــار ســنة إلمتــام عمليــة حتديــد اهلويــة.   إىل ســتة أشــهر مــن 

الدعم القوي الذي أبداه البلدان املراقبان أثنـاء  إىل  األمني العام
جملـس األمـن   قـائال إن  املبعوث اخلاص إىل عاصـمتيهما،  زيارة 

ــة ملســاعدة الطــرفني إذا    قــد يرغــب يف النظــر يف الســبل املمكن
__________ 

  )١(  S/1996/43  وCorr.1.  

 اتفقا على إجراء حمادثـات مـن أجـل تسـهيل تسـوية نزاعهمـا.      
نـواح أخـرى يف خطـة التسـوية ينبغـي أن      بوجود وأبلغ اجمللس 

قواعـد   ومدونـة  ،تشمل رؤيـة لفتـرة مـا بعـد االسـتفتاء      ،تعالَج
وتبــادل  ،وقصــر وجــود القــوات علــى مواقــع معينــة   ،الســلوك

وعــرض األمــني العــام خيــارين لتمديــد واليــة   أســرى احلــرب.
ــة.    ــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربي ــل و بعث يتمث

أيار/مـايو   ٣١اخليار األول ببساطة يف متديد والية البعثـة حـىت   
ــا الســتئناف ع   ١٩٩٦ ــا كافي ــة  ممــا يتــيح وقت ــة حتديــد اهلوي ملي

اخليــار الثــاين أمــا وفرصــة الختبــار اإلرادة السياســية للطــرفني. 
إعداد خطط لسحب البعثـة علـى مراحـل لفـرض شـروط      فهو 

 إجيــاد حلــول للمشــاكل العالقــة يف مواعيــد حمــددة.مــن حيــث 
بيد أن األمني العام يشاطر املبعوث اخلاص القلق الذي أعـرب  

ــه  ــن أن عنـ ــة  مـ ــم البعثـ ــيص حجـ ــة  تقلـ ــؤدي إىل زعزعـ ــد يـ قـ
  االستقرار يف املنطقة.

ويف اجللسة نفسـها، وجـه الـرئيس (اململكـة املتحـدة)        
أُعـّد خـالل مشـاورات    كان قد انتباه اجمللس إىل مشروع قرار 

طُرح مشروع القرار للتصـويت  بعد ذلك . و)٢(جمللس السابقةا
ــرار   ويف )، ١٩٩٦( ١٠٤٢واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

 يلي نصه:  ما
  

 ،إن جملس األمن  

تأكيد مجيع قراراتـه السـابقة بشـأن مسـألة الصـحراء       إذا يعيد  
  الغربية،  

كانون الثاين/يناير  ١٩يف تقرير األمني العام املؤرخ وقد نظر   
١٩٩٦،  

__________ 

  )٢(  S/1996/60.  
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ــام هبــا املبعــوث     وإذ يرحــب    ــيت ق ــارة ال يف هــذا الســياق بالزي
انون كــــ ٩إىل  ٢اخلــــاص لألمــــني العــــام إىل املنطقــــة يف الفتــــرة مــــن 

  ،١٩٩٦الثاين/يناير 
اآلراء اليت أعربت عنها حكومة املغرب والـواردة  وإذ يالحظ   

  يف تقرير األمني العام، 
اآلراء الـيت أعربـت عنـها اجلبهـة الشـعبية لتحريـر       وإذ يالحظ   

  الساقية احلمراء ووادي الذهب والواردة يف تقرير األمني العام،
فني علـى التوصـل إىل   مبسـاعدة الطـر   وإذ يعيد تأكيـد التزامـه    

  حل عادل ودائم ملسالة الصحراء الغربية،
أن إحــراز التقــدم يتطلــب أن تتــوافر لــدى    وإذ يكــرر تأكيــد  

  بعد االستفتاء،  كال الطرفني رؤية لفترة ما
التزامه بالعمل، دون مزيد مـن التـأخري،   يعيد تأكيد   - ١  

حراء علــى إجــراء اســتفتاء حــر ونزيــه وحمايــد لتقريــر مصــري شــعب الصــ
  الغربية طبقا خلطة التسوية اليت قبلها الطرفان املشار إليهما أعاله؛

كـــانون  ١٩بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ يرحـــب   - ٢  
  ،١٩٩٦الثاين/يناير 
واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف       متديد يقرر  - ٣  

  ؛١٩٩٦أيار/مايو   ٣١الصحراء الغربية حىت 
اء حالة اجلمود الـيت باتـت   إز يعرب عن قلقه البالغ  - ٤  

تعوق عملية حتديد اهلوية وما ترتـب علـى ذلـك مـن عـدم إحـراز تقـدم        
  حنو إجناز خطة التسوية؛

إىل الطـــرفني أن يتعاونـــا مـــع األمـــني العـــام  يطلـــب  - ٥  
وبالبعثة يف استئناف عمليـة حتديـد اهلويـة، وتـذليل العقبـات الـيت تعـوق        

انب األخرى خلطـة التسـوية، وفقـا    إجناز تلك العملية، وتنفيذ مجيع اجلو
  للقرارات ذات الصلة؛

الطرفني على النظـر يف طـرق إضـافية إلجيـاد      يشجع  - ٦  
  الثقة بينهما وتيسري تنفيذ خطة التسوية؛

األمــني العــام أن يقــوم، يف حالــة عــدم   اعتــزاميؤيــد   - ٧  
إحــراز تقــدم ملمــوس حنــو إجنــاز خطــة التســوية، بإحاطــة اجمللــس علمــا  

علــى الفــور، ويــدعو األمــني العــام إىل أن يقــدم يف هــذه احلالــة   باحلالــة 
برناجما تفصيليا لعملية انسحاب تدرجيي للبعثة للنظـر فيـه، وذلـك وفقـا     

  ؛١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ١٩للخيار الثاين الوارد يف تقريره املؤرخ 
إىل األمــــني العــــام أن يقــــدم تقريــــرا قبــــل  يطلــــب  - ٨  

  فيذ هذا القرار؛عن تن ١٩٩٦أيار/مايو  ١٥
  يبقي املسألة قيد نظره.يقرر أن   - ٩  

(اجللســــة  ١٩٩٦أيار/مــــايو  ٢٩املقــــرر املــــؤرخ   
 )١٩٩٦( ١٠٥٦القرار  ):٣٦٦٨

كــــــــانون  ٣١املعقــــــــودة يف  ،٣٦٢٥يف اجللســــــــة   
 مت التوصـل كـان قـد   لتفـاهم الـذي   وفقـا ل ، ١٩٩٦الثاين/يناير 

ــه   جــدول لــس يفاجملمشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج  يف إلي
ــه تقريــر األمــني العــام املــؤرخ    عــن  ١٩٩٦أيار/مــايو  ٨أعمال

ــة   ــة بالصــحراء الغربي ــة املتعلق ــدم  احلال ــرار جملــس  املق عمــال بق
اجلهــود املبذولــة لتنفيــذ يــبني الــذي و) ١٩٩٦( ١٠٤٢األمــن 

 .)٣(صادفته هذه اجلهود من مصاعب  خطة التسوية وما

فني أدى األمني العام يف تقريره أن موقف الطـر وذكر   
ــاخبني.   ــد الن ــة لتحدي ــع اجلهــود املبذول وعلــى  إىل إحبــاط مجي

الــرغم مــن أن كــال مــن حكومــة املغــرب وجبهــة البوليســاريو  
ــأزق قائمــا.     ــا زال امل ــا خبطــة التســوية، م ــا عــن التزامهم  أعربت
ونتيجــة لــذلك، خلــص إىل أن اإلرادة املطلوبــة للتعــاون مــع      

خـالل فتـرة زمنيـة     البعثة لغرض استكمال عملية حتديـد اهلويـة  
معقولـــة غـــري متـــوفرة وأوصـــى بتعليـــق العمليـــة إىل أن يظهـــر  
الطرفــان دالئــل تقنــع بأهنمــا ملتزمــان باســتكمال العمليــة دون 

إىل أدى تعليق عملية حتديـد اهلويـة   وقال إن  مزيد من التأخري.
مغادرة أعضاء اللجنة وسحب عنصر الشـرطة املدنيـة باسـتثناء    

إجنـازا  كـان  مع أن وقف إطالق النار و عدد قليل من الضباط.
كبريا للبعثة وأن بلدان املنطقة ترى أن انسحاهبا قد يـؤدي إىل  

ختفــيض يف قــوام إجــراء عــدم االســتقرار، اقتــرح األمــني العــام  
إىل وقــال إن ذلــك   يف املائــة. ٢٠العنصــر العســكري بنســبة   

ــيص نشــاط       ــدان أو إىل تقل ــة يف املي ــع األفرق ــدد مواق ــل ع تقلي
ــدوري ــوات   الـ ــع القـ ــة مـ ــاالت اليوميـ ــل االتصـ ات أو إىل تعطيـ

ــيريات ال تعــين    العســكرية لكــل جانــب.  وأكــد أن هــذه التغ
وجود أي تراخ يف العزم على االضطالع بوالية توطيد السـلم  

أن يقــوم شــعب الصــحراء الغربيــة بتقريــر مركــزه يف       علــىو
__________ 

  )٣(  S/1996/343.  
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اقتـرح  مث املستقبل بأسـلوب حيقـق االسـتقرار علـى حنـو دائـم.       
اظ مبكتب سياسي، برئاسة ممثله اخلاص بالنيابـة، يعمـل   االحتف

وأعـرب عـن أملـه يف    . به عدد صغري مـن املـوظفني السياسـيني   
أن يــؤدي اســتمرار الوجــود السياســي إىل حــل بعــض القضــايا 
اإلنســــانية، مــــن قبيــــل اإلفــــراج عــــن الســــجناء السياســــيني  

. الصــحراويني، دون انتظــار تنفيــذ اجلوانــب األخــرى للخطــة  
م تقريــره باإلشــارة إىل أن األحــوال اجلاريــة غــري مواتيــة واختــت

لبلــوغ اهلــدف النــهائي خلطــة التســوية وأنــه يــدرك ضــرورة        
يتجــاوز  التمســك بالســعي إىل هتيئــة حلــول واملضــي إىل مــا      

وحـث الـدول األعضـاء، الـيت تسـتطيع تـوفري        حتقق بالفعل. ما
املساعدة، على مواصلة ممارسـة نفوذهـا مـن أجـل تيسـري هـذه       
العملية، وأوصـى بتمديـد واليـة البعثـة بـالقوام املخفّـض لفتـرة        

 أشهر.  ستة

ويف اجللســـة نفســـها، وّجـــه الـــرئيس (الصـــني) انتبـــاه  
جمللـس  امشـاورات  يف أُعـّد  كـان قـد   اجمللس إىل مشـروع قـرار   

 .  )٤(السابقة

ه اجمللس كذلك إىل رسالة مؤرخـة  اووجه الرئيس انتب  
طيهــا حييــل ثــل املغــرب موجهــة مــن مم ١٩٩٦أيار/مــايو  ١٠

مذكرة بشأن التـأخريات يف عمليـة حتديـد اهلويـة الـيت تسـببت       
أيار/مـايو   ٢٢؛ وإىل رسـالة مؤرخـة   )٥(فيها جبهة البوليسـاريو 

ــا املتحــدة     ١٩٩٦ ــة ترتاني ــا ومجهوري موّجهــة مــن ممثلــي ناميبي
حيــيالن طيهــا مــذكرة مــن جبهــة البوليســاريو بشــأن عرقلــة        

أيار/مـايو   ٢٤؛ ورسالة مؤرخـة  )٦(ويةاملغرب لعملية حتديد اهل
موجهة من ممثل إثيوبيـا حييـل طيهـا بيانـا مشـتركا مـع        ١٩٩٦

ث األمم املتحـدة علـى   حياألمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية 
__________ 

  )٤(  S/1996/382.  
  )٥(  S/1996/345.  
  )٦(  S/1996/366.  

تنفيـــذ خطـــة التســـوية بـــالتزام  إىل مواصـــلة جهودهـــا الراميـــة 
 .)٧(متجدد

ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
ــرار   واع ــفه القـ ــاع بوصـ ــد باإلمجـ ويف )، ١٩٩٦( ١٠٥٦تمـ
  يلي نصه:  ما

  ،إن جملس األمن 
تأكيـد مجيـع قراراتـه السـابقة بشـأن مسـألة الصـحراء        إذ يعيد   
  الغربية،

  ،١٩٩٦أيار/مايو  ٨يف تقرير األمني العام املؤرخ وقد نظر   
اآلراء اليت أعربت عنها حكومة املغرب والـواردة  وإذ يالحظ   
األمـني العـام ويف املـذكرة احملالـة بالرسـالة املوجهـة إىل األمـني        يف تقرير 

  ،١٩٩٦أيار/مايو  ١٠العام املؤرخة 
ــها اجلبهــة الشــعبية    وإذ يالحــظ أيضــا    اآلراء الــيت أعربــت عن

لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهب بالصيغة الواردة يف تقرير األمني 
ــالة ا     ــة مبوجــب الرس ــام ويف املــذكرة احملال ــني العــام   الع ملوجهــة إىل األم

  ،١٩٩٦أيار/مايو  ٢٣واملؤرخة 
ــيط    ــة  وإذ حيـ ــالة املؤرخـ ــا بالرسـ ــايو  ٢٣علمـ  ١٩٩٦أيار/مـ

ــرئيس احلــايل ملنظمــة الوحــدة       ــيس جملــس األمــن مــن ال املوجهــة إىل رئ
  األفريقية وأمينها العام،

مبسـاعدة الطـرفني علـى التوصـل إىل      تأكيـد التزامـه   وإذ يعيد  
  سألة الصحراء الغربية،حل عادل ودائم مل

األمهية اليت يعلقها على احملافظة على وقف إطـالق  وإذ يؤكد   
  يتجزأ من خطة التسوية،  النار بوصف جزءا ال

بــأن بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء  وإذ يعتــرف   
الغربية متكنت رغم مجيع الصعوبات اليت واجهتها مـن حتديـد هويـة مـا     

  لغاية اآلن،   شخص ٦٠ ٠٠٠يزيد على
تأكيــد أن إحــراز التقــدم يتطلــب أن تتــوافر لــدى   وإذ يكــرر   

  بعد االستفتاء.  كال الطرفني رؤية لفترة ما
بــالعلم يف أقــرب وقــت ممكــن   يعيــد تأكيــد التزامــه   - ١  

علــى إجــراء اســتفتاء حــر ونزيــه وحمايــد لتقريــر مصــري شــعب الصــحراء 
  ن املشار إليهما أعاله؛الغربية طبقا خلطة التسوية اليت قبلها الطرفا

ــالغ   - ٢   ــعر بأســـف بـ ــة   يشـ ــوفر اإلرادة املطلوبـ ــدم تـ لعـ
للتعاون مـع بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة لغـرض         

__________ 

  )٧(  S/1996/376.  
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اســتئناف واســتكمال عمليــة حتديــد اهلويــة وكــذلك لعــدم إحــراز تقــدم  
  ملموس، نتيجة لذلك، صوب تنفيذ خطة التسوية؛

ألمني العام بتعليق عمليـة حتديـد   توصية ا علىيوافق   - ٣  
اهلوية إىل أن يقدم الطرفان دالئل مقنعـة وملموسـة علـى أهنمـا ملتزمـان      
ــة       ــا خلط ــات، وفق ــن العقب ــد م ــة دون مزي باســتئناف واســتكمال العملي

  التسوية؛
األمــني العــام إجــراء ختفــيض يف قــوام    اقتــراحيؤيــد   - ٤  

ى أن يكون مفهومـا أن  يف املائة، عل ٢٠العنصر العسكري للبعثة بنسبة 
هذا التخفيض لن يؤدي إىل إضعاف الفعاليـة التشـغيلية للبعثـة يف رصـد     

 وقف إطالق النار؛

األمـني العـام بـأن القـرار القاضـي بتعليـق        رأييؤيد   - ٥  
ــة        ــراد الشــرطة املدني ــا وخفــض عــدد أف ــة مؤقت ــد اهلوي ــة حتدي عمــل جلن

لعــزم علــى ضــمان واألفــراد العســكريني ال يعنيــان وجــود أي تــراخ يف ا
  تنفيذ خطة التسوية؛

األمني العام االحتفـاظ، يف إطـار خطـة     اقتراحيؤيد   - ٦  
التسوية، مبكتب سياسي ملواصلة احلوار بني الطرفني والبلدين اجملـاورين  
وتيســري أي جهــد آخــر مــن شــأنه أن يــدفع بــالطرفني إىل وضــع صــيغة   

على النظر يف سبل متفق عليها لتسوية خالفاهتما، ويشجع األمني العام 
 تعزيز دور هذا املكتب؛

علـى القيـام، دون مزيـد مـن التـأخري،       الطرفنيحيث   - ٧  
بإظهار اإلرادة السياسية والتعاون واملرونة الالزمة للعمل على استئناف 
عمليــة حتديــد اهلويــة وإجنازهــا يف وقــت مبكــر وتنفيــذ خطــة التســوية،    

إطـالق النـار الـذي ميثـل     ويالحظ مع االرتيـاح احتـرام الطـرفني لوقـف     
 جزءا ال يتجزأ من خطة التسوية ويطلب منهما مواصلة القيام بذلك؛

الطرفني القيام، كتعبري منهما عن حسـن   منيطلب   - ٨  
النيــة، بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة يف تنفيــذ جوانــب معينــة مــن خطــة    
التســوية، مثــل اإلفــراج عــن الســجناء السياســيني الصــحراويني وتبــادل   

ى احلرب على أسس إنسانية، يف أقرب وقـت ممكـن، بغيـة تعجيـل     أسر
  تنفيذ خطة التسوية برمتها؛

علــى النظــر يف طــرق إضــافية لبنــاء  الطــرفنييشــجع   - ٩  
  الثقة بينهما بغية إزالة العقبات أمام تنفيذ خطة التسوية؛

واليـة البعثـة، اسـتنادا إىل اقتـراح األمـني       متديديقرر   - ١٠  
تشـرين   ٣٠، لغايـة  ١٩٩٦أيار/مـايو   ٨تقريـره املـؤرخ    العام الـوارد يف 
  ؛١٩٩٦الثاين/نوفمرب 

بأنـــه يف حالـــة عـــدم إحـــراز تقـــدم  الطـــرفنييـــذكِّر   - ١١  
ملمــوس خــالل هــذه الفتــرة، ســيتعني علــى اجمللــس أن ينظــر يف تــدابري    
أخرى، من ضمنها إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات يف قوام البعثة، 

ه لتأييـد اسـتئناف عمليـة حتديـد اهلويـة حاملـا يظهـر        لكنه يؤكد اسـتعداد 

الطرفان ما يلـزم مـن اإلرادة السياسـية والتعـاون واملرونـة، وفـق مـا هـو         
  أعاله؛ ٧  مطلوب يف الفقرة

األمـــني العـــام أن يواصـــل جهـــوده مـــع   إىليطلـــب   - ١٢  
الطرفني للخروج من املأزق الذي حيبط تنفيذ خطة التسوية، وأن يقـدم  

  عن نتائج جهوده؛ ١٩٩٦آب/أغسطس  ٣١اجمللس حبلول  تقريرا إىل
إىل األمني العـام أن يبقـى اجمللـس علـى     يطلب أيضا   - ١٣  

إطالع وثيق جبميع التطـورات العامـة، مبـا يف ذلـك جوانبـها اإلنسـانية،       
ــول       ــر حبل ــذا التقري ــذ ه ــرا شــامال عــن تنفي ــدم تقري تشــرين  ١٠وأن يق

  ؛١٩٩٦الثاين/نوفمرب 
  بقي هذه املسألة قيد نظره.ي أن يقرر  - ١٤  

  
 ١٩٩٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٧املؤرخـة  قرر امل  

 )١٩٩٦( ١٠٨٤القرار  ):٣٧١٨(اجللسة 
تشــــــــرين  ٢٧املعقــــــــودة يف  ،٣٧١٨لســــــــة اجليف   

مت التوّصـل إليـه يف   كـان قـد   الثاين/نوفمرب، وفقا للتفاهم الذي 
ــه    مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال

ــؤّرخ    تقر ــام امل ــني الع ــر األم ــاين/نوفمرب   ٥ي  ١٩٩٦تشــرين الث
احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية املقـّدم عمـال بقـرار جملـس      عن

 .)٨()١٩٩٦( ١٠٥٦األمن 

أنـه قـد جـرى بالفعـل     يف تقريـره  الحظ األمني العام و  
وذكـر أن تلـك    خفض عدد أفراد البعثة املدنيني والعسكريني.

يف املائـة،   ٤٠ خفض تكلفة البعثـــة بقرابةالتدابري قد أّدت إىل 
ــي        ــد االســتعراض الفعل ــة قي ــاء حجــم البعث ــه سيواصــل إبق وأن

ــإفراج حكومــة   لضــمان أقصــى قــدر مــن الكفــاءة.   ورّحــب ب
املغرب عن أسرى احلرب، وأشار إىل أن التعاون مـع القـانوين   

وحـثّ   أمر مـن شـأنه أن ميثـل خطـوة حنـو بنـاء الثقـة.        املستقل
ــد مــن  الطــرفني علــ  ــة  ال ى املســامهة يف اختــاذ املزي ــدابري اإلجيابي ت

أجــل التوصــل إىل تســوية دائمــة، وحثّهمــا علــى مواصــلة    مــن
ــة         ــذ خط ــق بتنفي ــا يتعلّ ــة فيم ــه اخلــاص بالنياب ــع ممثل ــاون م التع

وأخريا، أوصـى بـأن ميـّدد جملـس األمـن واليـة البعثـة         التسوية.
، ١٩٩٧أيار/مـايو   ٣١لفترة أخـرى مـدهتا سـتة أشـهر، حـىت      

__________ 

  )٨(   S/1996/913.  
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يتوقــع مــن اجملتمــع الــدويل أن يؤيــد   أنــه ال ميكــن أنموضــحا 
متديــد واليــة البعثــة إىل أجــل غــري مســمى مــا مل حيــدث تقــدم   

 ملموس حنو التوصل إىل تسوية ملسألة الصحراء الغربية.

أعضـاء اجمللـس   انتبـاه  ويف اجللسة نفسها، وّجـه الـرئيس     
، موجهــة ١٩٩٦ تشريــــن الثــاين/نوفمرب ٢٥إىل رســالة مؤرخــة 

ىل رئيس جملـس األمـن مـن املمثـل الـدائم للمغـرب لـدى األمـم         إ
فيـه اهتمـام أعضـاء جملـس األمـن إىل التحريفـات       يوجه املتحدة، 

اخلطرية اليت لوحظت عند قراءة مشروع القـرار اجلـاري إعـداده    
 .)٩(بشأن الصحراء الغربية فيما يتعلق خبطة التسوية

ندونيسـيا) انتبـاه   ويف اجللسة نفسـها، وّجـه الـرئيس (إ     
ــرار   ــاء عــد يف أُكــان قــد اجمللــس إىل مشــروع ق مشــاورات أثن

ــابقة  ــس السـ ــويت     ،)١٠(اجمللـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــرح مشـ مث طُـ
ــرار   يف )، و١٩٩٦( ١٠٨٤واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

 نّصه:يلي   ما

  ،إن جملس األمن  
ــد    ــد تأكيــ ــع قرا إذ يعيــ ــألة    مجيــ ــأن مســ ــابقة بشــ ــه الســ راتــ
  الغربية،  الصحراء

ــد نظــر    ــر  وق ــام  األمــنييف تقري ــؤرخ الع ــاين/ تشــرين ٥امل  الث
  ،١٩٩٦نوفمرب 

التزامــه مبســاعدة الطــرفني علــى التوصــل إىل  وإذ يعيــد تأكيــد  
  حل عادل ودائم ملسألة الصحراء الغربية،

املغربيـــة مـــن جديـــد اللتزامهـــا بتأكيـــد اململكـــة  وإذ يرحـــب  
  التسوية،  خبطة

لشــعبية لتحريــر الســاقية   بتأكيــد اجلبهــة ا  أيضــا وإذ يرحــب  
  احلمراء ووادي الذهب من جديد اللتزامها خبطة  التسوية،

األمهية اليت يعلقها على احملافظة على وقف إطـالق   وإذ يؤكد  
  النار، بوصفه جزءا ال يتجزأ من خطة التسوية،

__________ 

  )٩(   S/1996/973.  
  )١٠(   S/1996/985.  

أمهيــة اســتئناف احملادثــات التمهيديــة بــني      وإذ يؤكــد أيضــا   
ل منــهما، وفائــدهتا لتهيئــة جــو مــن  الطــرفني، دون اإلخــالل مبوقــف كــ

  الثقة املتبادلة يؤدي إىل التنفيذ السريع والفعلي خلطة التسوية،
أن إحــراز التقــدم يتطلــب أن تتــوافر لــدى    وإذ يكــرر تأكيــد  

  الطرفني رؤية لفترة ما بعد االستفتاء،
ــهاء  وإذ يالحــظ   ــة خفــض خمتلــف   العــام  األمــنيانت مــن عملي

  ،الصحراء الغربيةلالستفتاء يف  املتحدة األممعناصر بعثة 
بالعمل، يف أقـرب وقـت ممكـن،     التزامه يعيد تأكيد  - ١  

الصــحراء علــى إجــراء اســتفتاء حــر ونزيــه وحمايــد لتقريــر مصــري شــعب 
  طبقا خلطة التسوية؛ الغربية

ــد  - ٢   ــة ل   يؤي ــل اخلــاص بالنياب ــنيأنشــطة املمث ــام  ألم الع
ين اجملاورين وتيسـري اجلهـود   أجل مواصلة احلوار بني الطرفني والبلد من

األخرى املبذولة، يف سياق خطة التسوية، من أجل الـدفع بـالطرفني إىل   
وضع صـيغة متفـق عليهـا لتسـوية خالفاهتمـا، ويطلـب أن يعجـل بتلـك         

  األنشطة وأن تواصل األطراف تعاوهنا مع املمثل اخلاص بالنيابة؛
ع األثــر اإلجيــايب إلبــداء حســن النيــة وجلميــ  يالحــظ  - ٣  

  االتصاالت الرامية إىل تنفيذ خطة التسوية؛
بـــاخلطوات الـــيت اختـــذها الطرفـــان إلبـــداء   يرحـــب  - ٤  

حسن النية، مبا يف ذلك إطـالق سـراح األسـرى، وباملؤشـرات األخـرية      
اليت تدل على أن الطـرفني بصـدد إحـراز تقـدم يف اجلهـود الـيت يبـذالهنا        

خطـــة التســـوية، مـــن أجـــل حـــل املســـائل املعلقـــة فيمـــا يتصـــل بتنفيـــذ 
مواصـلة بـذل هـذه اجلهـود مـن أجـل بنـاء الثقـة فيمـا           ويشجعهما علـى 

  بينهما وتيسري تنفيذ خطة التسوية؛
ــا مفوضــية     يرحــب أيضــا   - ٥   ــه حالي ــوم ب ــا تق ــممب  األم
السـامية لشـؤون الالجـئني مـن أنشـطة ومبـا يقدمـه هلـا الطرفـان          املتحدة 

به من عمل إنسـاين   تعاون، ويشجع املفوضية على مواصلة ما تقوم من
  وما تقدمه من مساعدة إنسانية وفقا لواليتها وخلطة التسوية؛

ــرر  - ٦   ــة    يق ــة بعث ــد والي ــممتدي ــتفتاء املتحــدة  األم لالس
، علـى األسـاس الـذي    ١٩٩٧أيار/مـايو   ٣١لغايـة   الصحراء الغربيـة  يف

  ؛١٩٩٦الثاين/نوفمرب  تشرين ٥يف تقريره املؤرخ العام  األمنياقترحه 
أن يواصـــــل جهـــــوده العـــــام  األمـــــنيإىل  يطلـــــب  - ٧  

الطرفني للخروج من املأزق الـذي حيـبط تنفيـذ خطـة التسـوية، وأن       مع
ــول    ــس، حبلـ ــدم إىل اجمللـ ــباط ٢٨يقـ ــا  ١٩٩٧/فرباير شـ ــرا مؤقتـ ، تقريـ

  نتائج جهوده؛  عن
أن يقتـرح، يف تقريـره   العـام   األمنيإىل  يطلب أيضا  - ٨  

التسـوية، إذا مل حيـرز أي تقـدم    القادم، خطـوات بديلـة، يف إطـار خطـة     
  ُيذكر حنو إزالة العقبات اليت حتول دون تنفيذ اخلطة؛
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ــنيإىل  يطلــب كــذلك   - ٩   ــام  األم ــاء  الع أن يواصــل إبق
قــوام خمتلــف عناصــر البعثــة وتكوينــها قيــد االســتعراض الفعلــي لضــمان 
أقصى قـدر مـن الكفـاءة والفعاليـة، وأن يـورد يف تقريـره القـادم السـبل         

  تيح بلوغ هذا اهلدف؛اليت ت
أن يبقي اجمللس على اطـالع  العام  األمنيإىل  يطلب  - ١٠  

وثيق على مجيع التطورات اهلامة، مبـا يف ذلـك جوانبـها اإلنسـانية، وأن     
  ، تقريرا شامال عن تنفيذ هذا القرار؛١٩٩٧أيار/مايو  ٩يقدم، حبلول 

  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ١١  
  

(اجللســة  ١٩٩٧آذار/مــارس  ١٩رخ املــؤقــرر امل  
    بيان من الرئيس ):٣٧٥٤

آذار/مـــــارس  ١٩املعقـــــودة يف  ،٣٧٥٤لســـــة اجليف   
مت التوّصـــل إليــــه  كـــان قـــد   تفـــاهم الـــذي   ، وفقـــا لل ١٩٩٧

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس يف جـدول أعمالـه    يف
عن احلالـة   ١٩٩٧شباط/فرباير  ٢٧تقرير األمني العام املؤّرخ 

ــرار جملــس األمــن     املت ــّدم عمــال بق ــة املق ــة بالصــحراء الغربي علّق
١١()١٩٩٦( ١٠٨٤(. 

تفخـر   أنحيق هلا لبعثة يف تقريره إن ااألمني العام وقال   
بأن وقف إطالق النـار يف الصـحراء الغربيـة قـد ظـل قائمـا منـذ        

، وأن العمل قـد بـدأ يف عمليـة حتديـد اهلويـة، وأهنـا       ١٩٩١عام 
يلتـزم   مل ل بني الطـرفني. بيـد أنـه مـا    ساعدت يف تسهيل االتصا

الطرفان التزاما كامال خبطة التسوية، سـتكون هنـاك شـكوك يف    
استعراض األسئلة  إىلجدوى استمرار البعثة. وقد حدا به ذلك 

ر هل ميكن تنفيذ خطة التسوية بشكلها احلايل؟ وإذا تعذَّ التالية:
حبيث ذلك هل هناك تعديالت ميكن إجراؤها يف خطة التسوية 

ــالنفي، هــل هنــاك طر   ــة؟ وإذا كــان اجلــواب ب يقــة تصــبح مقبول
يساعد هبـا الطـرفني؟ وأعـرب     أخرى ميكن للمجتمع الدويل أن

عن أمله يف أن يتمّعن يف هذه األسئلة قبل انتهاء الواليـة احلاليـة   
للبعثة. وأبلغ اجمللـس أنـه يعكـف علـى النظـر يف إمكانيـة إجـراء        

وأنـه سـيبقي احلالـة قيـد      ،لبعثـة عدد أفـراد ا  ختفيضات أخرى يف
__________ 

  )١١(   S/1997/166.  

ــره باإلشــارة إىل أن اجملتمــع      ــتم تقري االســتعراض النشــط. واخت
ــدويل ال ــا    الـ ــاء بالتزامهمـ ــى الوفـ ــرفني علـ ــام الطـ ــتطيع إرغـ يسـ
ــاون يف ــاون      بالتع ــدون ذلــك التع ــه ب ــذ خطــة التســوية، وأن تنفي

سيتعذر بقدر أكرب تربير جدوى استمرار النفقـات بعـد انقضـاء    
 الية.احل الوالية

ويف اجللسة نفسها، وّجه الرئيس (بولندا) انتباه اجمللـس    
إىل رسالتني موّجهتني إىل رئيس جملس األمن من املمثـل الـدائم   

آذار/مــارس  ١٠للمغــرب لــدى األمــم املتحــدة، األوىل مؤّرخــة 
املغــرب وبواعــث دولــة وينقــل مــن خالهلــا مالحظــات  ١٩٩٧
ــ ــام     اقلقه ــني الع ــر األم ــق بتقري ــا يتعل ــة   ،)١٢(فيم ــة مؤّرخ والثاني
 آذار/مـــارس ١١ آذار/مـــارس وحييـــل هبـــا رســـالة مؤرخـــة ١٩

ـــر     ١٩٩٧ ــوزير األّول ووزي ـــى األمــني العـــام مـــن ال موّجهــة إل
ـــة والتعــاون يف املغــرب، يرّحــب فيهــا بتعــيني املبعــوث    اخلارجيـ

 .)١٣(الشخصي لألمني العام

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)١٤(اجمللس

ــالتقرير املؤقــت      املــؤرخ العــام  ألمــنيليرحــب جملــس األمــن ب
. ويشـعر  الغربيـة  الصـحراء بعن احلالة املتعلقة  ١٩٩٧/فرباير شباط ٢٧

ــذ خطــة التســوية ملســألة        ــدم يف تنفي ــق تق ــدم حتقي ــة أمــل لع اجمللــس خبيب
الصحراء الغربية، علـى النحـو املالحـظ يف التقريـر. ويوافـق علـى تقيـيم        

احلفـاظ علـى وقـف إطـالق النـار الـذي       بأنه من الضروري العام  نياألم
أن يعــّرض انتهاكــه االســتقرار يف املنطقــة خلطــر بــالغ، وبأنــه مــن  ميكــن 

. ويعتقد اجمللـس أن حضـور بعثـة    الضروري أيضا دفع العملية إىل األمام
لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة مل ينفــك يشــكل عــامال  املتحــدة  األمــم

مساعدة األطراف على مواصلة التزامها بوقف إطالق النار.  أساسيا يف
ملهــام وتشـــكيل البعثـــة يف  العـــام  األمـــنيوهــو يتطلـــع إىل تلقـــي تقيــيم   

  املستقبل.
الراميـة  العـام   األمـني ويعرب اجمللس عن تأييده القـوي جلهـود     

إىل اخلروج من املأزق احلايل يف تنفيذ خطة التسوية. ويف هذا السـياق،  
__________ 

  )١٢(   S/1997/208.  
  )١٣(   S/1997/234.  
  )١٤(   S/PRST/1997/16.  
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بتعـيني مبعـوث شخصـي إىل املنطقـة،     العـام   األمـني لس بقيام يرحب اجمل
  وحيث األطراف على أن تتعاون معه تعاونا تاما.

  
ــرر امل   ــؤرخ قـ ــايو  ٢٢املـ ــة  ١٩٩٧أيار/مـ (اجللسـ

    )١٩٩٧( ١١٠٨القرار  ):٣٧٧٩
ــة اجليف    ــودة ،٣٧٧٩لســــ ــايو  ٢٢ يف املعقــــ أيار/مــــ
 مت التوّصـــل إليـــه يفكـــان قـــد ، وفقـــا للتفـــاهم الـــذي ١٩٩٧

مشــاورات اجمللــس الســابقة، وّجــه الــرئيس (مجهوريــة كوريــا) 
ــام املـــؤّرخ    ــاه اجمللـــس إىل تقريـــر األمـــني العـ ــايو  ٥انتبـ أيار/مـ

عن احلالة املتعلّقة بالصحراء الغربية املقّدم عمال بقـرار   ١٩٩٧
 .)١٥()١٩٩٦( ١٠٨٤جملس األمن 

ن مبعوثه الشخصـي قـد   يف تقريره إاألمني العام وقال   
ل مشاوراته االستطالعية مع الطرفني علـى أنـه جـاء    شّدد خال

إلجــراء مناقشــة مــع كــل مــن يعنــيهم األمــر حــول وســائل         
وذكـــر أن مبعوثـــه الشخصـــي  .اخلـــروج مـــن املـــأزق الـــراهن

ــرا      ــدها تقري ــه وســيقّدم بع ــة يف حزيران/يوني ســيعود إىل املنطق
ــائج وتوصــيات.   ســينتهيحيتــوي علــى مــا   ــه مــن نت وذكــر  إلي

ــام أ  ــه ســي األمــني الع كون يف ذلــك الوقــت يف وضــع يســمح   ن
بتقــدمي تقريــر شــامل عــن مجيــع جوانــب مســألة الصــحراء    لــه

بتمديـد واليـة    ،بنـاء علـى ذلـك    ،الغربية. وأوصى األمني العام
ــة  ــرة أربع ــة لفت . ١٩٩٧أيلول/ســبتمرب  ٣٠أشــهر، حــىت   البعث

يسـتطيع مواصـلة تأييـد متديـد     وأشار إىل أن اجملتمـع الـدويل ال   
ــة ــة إىلالب واليـ ــة  عثـ ــا ال هنايـ ــل   مـ ــاك دالئـ ــون هنـ دون أن تكـ

حــثّ الطــرفني علــى التعــاون  وم، ملموســة علــى إحــراز التقــدّ 
مبعوثــه الشخصــي بشــكل كامــل إلجيــاد تســوية عادلــة        مــع

 ودائمة للحالة.

ــاه اجمللــس إىل   وّجــهويف اجللســة نفســها،     ــرئيس انتب ال
ــرار  ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــد يف أُكـ ــاء عـ ــاورات اجمللـــس أثنـ مشـ
__________ 

  )١٥(   S/1997/358.  

ــاب ــد    مث ،)١٦(قةالسـ ــويت واعُتمـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــرح مشـ طُـ
  :نّصهيف ما يلي )، و١٩٩٧( ١١٠٨باإلمجاع بوصفه القرار 

  ،إن جملس األمن  
قراراتــه الســابقة بشــأن مســألة     مجيــع ؤكــد مــن جديــد  إذ ي  

  الصحراء الغربية،
ــري   ــن     وإذ يشـ ــيس جملـــس األمـ ــه رئـ ــذي أدىل بـ ــان الـ إىل البيـ

الـــة املتعلقـــة بالصـــحراء الغربيـــة بشـــأن احل ١٩٩٧آذار/مـــارس  ١٩ يف
  إىل املنطقة،العام  ألمنيوتسمية مبعوث شخصي ل

، ١٩٩٧أيار/مـايو   ٥املـؤرخ  العـام   األمنييف تقرير  وقد نظر  
ــاعتزام    ــيم  العــام  األمــنيوإذ يرحــب علــى وجــه اخلصــوص ب إجــراء تقي

  للحالة يف ضوء النتائج والتوصيات اليت يقدمها مبعوثه اخلاص،
بالقيـــام، دون مزيـــد مـــن    تأكيـــد التزامـــه يكـــرر   - ١  

التــأخري، بــإجراء اســتفتاء حــر ونزيــه وغــري متحيــز لتقريــر مصــري شــعب 
  الصحراء الغربية وفقا خلطة التسوية اليت قبلها الطرفان؛

ــرر  - ٢   ــة    يق ــة بعث ــد والي ــممتدي ــتفتاء املتحــدة  األم لالس
  ؛١٩٩٧/سبتمرب أيلول ٣٠الصحراء الغربية لغاية   يف

الطرفني على أن يواصال تعاوهنما مع املبعـوث   حيث  - ٣  
، وأن يبــديا العــام األمــنييف مهمتــه كمــا حــددها العــام  ألمــنياخلــاص ل

ــاد       ــتمرة وإجيـ ــود املسـ ــة اجلمـ ــي حالـ ــة لتخطـ ــية الالزمـ اإلرادة السياسـ
  مقبول ؛  حل

أن يبقـي جملـس األمـن علـى     العـام   األمنيإىل  يطلب  - ٤  
 /أيلـول  ١٥ن يقـدم إىل اجمللـس، حبلـول    علم بالتقدم احملرز يف احلالة، وأ

، تقريرا شامال عن نتائج تقييمـه جلميـع جوانـب مسـألة     ١٩٩٧سبتمرب 
  الصحراء الغربية؛

  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ٥  
  
(اجللســـــة  ١٩٩٧أيلول/ســـــبتمرب  ٢٩املـــــؤرخ قـــــرر امل

 )١٩٩٧( ١١٣١القرار  ):٣٨٢١
ــة اجليف    ــودة يف ،٣٨٢١لسـ ــب ٢٩ املعقـ تمرب أيلول/سـ
التوّصـــل إليـــه يف  متكـــان قـــد ، وفقـــا للتفـــاهم الـــذي ١٩٩٧

ــه  اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف  مشــاورات جــدول أعمال
عــن   ١٩٩٧أيلول/ســبتمرب   ٢٤تقريــر األمــني العــام املــؤّرخ     

__________ 

  )١٦(   S/1997/381.  
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ــرار جملــس       ــّدم عمــال بق ــة املق ــة بالصــحراء الغربي ــة املتعلق احلال
 .)١٧()١٩٩٦( ١١٠٨األمن 

مبعوثه الشخصـي قـد    تقريره إن يفاألمني العام وقال   
خلص إىل أن أحدا مـن الطـرفني ال يرغـب يف حبـث أي خيـار      

ــةغــري خطــة التســوية   ــات    ،احلالي ــد أجــرى حمادث ــه ق وذكــر أن
الغايـة.   تلـك مباشرة حتت رعاية األمم املتحدة سعيا إىل حتقيق 

ــني       ــى التقريــب ب ــان عل ــق الطرف ــات، واف وخــالل تلــك احملادث
باملســائل املعلّقـــة املّتصــلة بتحديــد هويـــة     املقترحــات املتعلّقــة  

ــاخبني احملــتملني يف االســتفتاء، وعلــى األعمــال التحضــريية     الن
الــيت ستضــطلع هبــا مفّوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني   
إلعادة الالجئني الصـحراويني إىل وطنـهم، وعلـى املدّونـة الـيت      

كمـــا مت  ســـتحكم ســـلوك الطـــرفني خـــالل محلـــة االســـتفتاء. 
وّصـل إىل اتفـاق تــوفيقي مـع البلــدين املـراقبني، موريشــيوس     الت

ــر، بشــأن املســألة املعلّقــة اخلاصــة بإبقــاء قــوات     جبهــة واجلزائ
ــى     البوليســاريو داخــل معســكراهتا.   ــان أيضــا عل ــق الطرف واتف

ــة الــيت ســتُ    ــدابري العملي ــة  جمموعــة مــن الت تخذ الســتئناف عملي
مــم املتحــدة حتديــد اهلويــة وعلــى إعــالن هــام يتعلــق بســلطة األ

وأوصـى األمـني العـام باسـتئناف عمليـة       خالل فتـرة االنتقـال.  
ــاملوارد      ــة ب ــد البعث ــذ خطــة التســوية وبتزوي ــة وتنفي ــد اهلوي حتدي
الالزمة لتنفيذ ذلك على وجـه السـرعة. وذكـر أنـه يتعـّين مـّد       
ــة البعثــة ملــدة ثالثــة أســابيع، وبعــد ذلــك ملــدة ســتة      فتــرة والي

. وذكــر أنــه إذا ووفــق ١٩٩٨ نيســان/أبريل ٢٠أشــهر، حــىت 
نطقـة  على هذه التوصـيات، فإنـه يعتـزم إيفـاد فريـق تقـين إىل م      

كتــوبر أشــهر تشــرين األول/ البعثــة خــالل النصــف األول مــن 
إلعادة تقـدير االحتياجـات مـن املـوارد الالزمـة لنشـر        ١٩٩٧

ويعتــزم أن يقــّدم إىل اجمللــس يف شــهر  البعثــة بقوامهــا الكامــل،
ــاين/نوف  ــة تفصــيلية    تشــرين الث ــرا شــامال يتضــمن خط مرب تقري

__________ 

  )١٧(   S/1997/742  وAdd.1.  

وجدوال زمنيا وبيانا باآلثار املالية املترتبـة علـى إجـراء اسـتفتاء     
 تقرير املصري.

الرئيس (الواليـات املتحـدة)    وّجهويف اجللسة نفسها،   
ــرار   ــروع قـ ــاه اجمللـــس إىل مشـ ــد انتبـ ــان قـ ــياق كـ ــّد يف سـ أُعـ

ــابقة  ــس السـ ــاورات اجمللـ ـــ  .)١٨(مشـ ــروع الق ــرح مشـ رار مث طُـ
)، ١٩٩٧( ١١٣١للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  

 نّصه:يف ما يلي و

  ،إن جملس األمن  
قراراتــه الســابقة املتعلقــة مبســألة الصــحراء   مجيــعإىل  شــريإذ ي  
  الغربية،

ــر  وإذ يرحــب   ــام  األمــنيبتقري /ســبتمرب أيلول ٢٤املــؤرخ الع
 واملســـجلة وباالتفاقـــات الـــيت مت التوصـــل إليهـــا بـــني الطـــرفني  ١٩٩٧

  ذلك التقرير،  يف
إزاء مــدى تعــاون الطــرفني مــع املبعــوث    وإذ يبــدي ارتياحــه  
، وإذ حيـث الطـرفني علـى مواصـلة هـذا التعـاون       العـام  ألمنيالشخصي ل

  بتنفيذ االتفاقات املذكورة وخطة التسوية تنفيذا كامال،
بـأن ُيعقـد، دون مزيـد مـن التـأخري،       وإذ يكرر تأكيد التزامه  
حـر ونزيـه وحمايـد لتقريـر مصـري شـعب الصـحراء الغربيـة وفقـا          استفتاء 

  خلطة التسوية،
لالسـتفتاء  املتحـدة   األمممتديد فترة والية بعثة  يقرر  - ١  

، وفقـــا ١٩٩٧األول/أكتـــوبر  تشـــرين ٢٠يف الصـــحراء الغربيـــة حـــىت 
  الواردة يف تقريره؛العام  األمنيلتوصيات 
ــب  - ٢   تقريـــر  بالتوصـــيات األخـــرى الـــواردة يف   يرحـ

، ويعرب عن استعداده للنظر يف اختاذ املزيد من اإلجراءات العام األمني
  وفقا لتلك التوصيات؛

  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ٣  
  

 ١٩٩٧تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٠املؤرخ قرر امل  
 )١٩٩٧( ١١٣٣): القرار ٣٨٢٥(اجللسة 

تشــــــــرين  ٢٠ املعقــــــــودة يف ،٣٨٢٥لســــــــة اجليف   
مت كـــان قـــد  ، وفقـــا للتفـــاهم الـــذي   ١٩٩٧كتـــوبر األول/أ

التوّصــل إليــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، وّجــه الــرئيس       
__________ 

  )١٨(   S/1997/751.  
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أثنـاء  أُعـّد يف  كـان قـد   (شيلي) انتباه اجمللس إىل مشروع قـرار  
ــابقة  ــس السـ ــاورات اجمللـ ــرار   .)١٩(مشـ ــروع القـ ــرح مشـ مث طُـ

)، ١٩٩٧( ١١٣٣للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  
 نّصه:يلي يف ما و

  ،إن جملس األمن  
ــعإىل  شــريإذ ي   ــه الســابقة بشــأن مســألة الصــحراء     مجي قرارات

ســبتمرب  /أيلــول ٢٩) املــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣١الغربيــة، وخاصــة قــراره 
١٩٩٧،  

ــد وإذ ي   ــر  ؤكــد مــن جدي ــه بتقري ــام األمــني ترحيب ــؤرخ  الع امل
ــبتمرب أيلول ٢٤ ــر   ١٩٩٧/ســ ــجلة يف ذلــــك التقريــ ــات املســ واالتفاقــ
  علق بتنفيذ خطة التسوية اليت مت التوصل إليها بني الطرفني،يت  فيما

مبساعدة الطـرفني علـى التوصـل     وإذ يؤكد من جديد التزامه  
  إىل حل عادل ودائم ملسألة الصحراء الغربية،

بأن يتم، دون تأخري، إجراء اسـتفتاء   وإذ يكرر تأكيد التزامه  
لصـحراء الغربيـة   حر ونزيه وغري متحيز من أجل تقريـر املصـري لشـعب ا   

  طبقا خلطة التسوية اليت قبلها الطرفان،
إزاء املدى الذي بلغه تعاون  وإذ يكرر اإلعراب عن ارتياحه  

  ،العام ألمنيالطرفني مع املبعوث الشخصي ل
 األمــمبــالطرفني مواصــلة تعاوهنمــا البّنــاء مــع  يهيــب  - ١  
الـيت توصـال   عن طريق التنفيذ الكامل خلطة التسوية واالتفاقات املتحدة 

  إليها بشأن تنفيذها؛
ــرر  - ٢   ــتفتاء      يق ــم املتحــدة لالس ــة األم ــة بعث ــد والي متدي

لكـي يتسـىن للبعثـة     ١٩٩٨نيسـان/أبريل   ٢٠الصحراء الغربية حـىت   يف
ــادة      أن متضــي قــدما يف املهــام الــيت تضــطلع هبــا لتحديــد اهلويــة، مــع زي

  الواردة يف تقريره؛العام  األمنيحجمها طبقا لتوصية 
ــن  يطلــب  - ٣   ــنيم ــام  األم ــة   الع ــد هوي ــدأ يف حتدي أن يب

ــاخبني املــؤهلني طبقــا خلطــة التســوية واالتفاقــات الــيت توصــل إليهــا      الن
  ؛١٩٩٨أيار/مايو  ٣١الطرفان بغية إهناء العملية قبل 

أن يقــدم للمجلــس، العــام  األمــنيمــن  يطلــب أيضــا  - ٤  
شامال يتضمن ، تقريرا ١٩٩٧الثاين/نوفمرب  تشرين ١٥موعد غايته  يف

خطة تفصـيلية وجـدوال زمنيـا، باإلضـافة إىل اآلثـار املاليـة املترتبـة علـى         
إجراء استفتاء لتقرير مصري شعب الصحراء الغربية طبقـا خلطـة التسـوية    

  واالتفاقات اليت توصل إليها الطرفان بشأن تنفيذه؛
__________ 

  )١٩(   S/1997/806.  

أن يقـدم تقريـرا إىل   العـام   األمنيمن  يطلب كذلك  - ٥  
يوما مـن تـاريخ متديـد واليـة البعثـة عـن التقـدم احملـرز         اجمللس كل ستني 

تنفيذ خطة التسوية واالتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا بـني الطـرفني،        يف
وأن يبقي اجمللس على علم بصورة منتظمة جبميع التطورات املهمـة الـيت   

  تطرأ يف الفترة الفاصلة؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ٦  

  
ــرر امل   ــؤرخ قـ ــاير   ٢٦املـ ــانون الثاين/ينـ  ١٩٩٨كـ

 ) ١٩٩٨( ١١٤٨القرار  ):٣٨٤٩(اجللسة 
كــــــــانون  ٢٦ يفاملعقــــــــودة  ،٣٨٤٩لســــــــة اجليف   

التوّصـل   متكـان قـد   ي ، وفقـا للتفـاهم الـذ   ١٩٩٨الثاين/يناير 
ــه يف مشــاورات جــدول  اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف  إلي

/ينــاير كــانون الثاين ١٥أعمالــه تقريــر األمــني العــام املــؤّرخ     
عن احلالة املتعلّقة بالصحراء الغربية املقّدم عمال بقـرار   ١٩٩٨

 .)٢٠()١٩٩٧( ١١٣٣جملس األمن 

التقـّدم   نه على الـرغم مـن  يف تقريره إاألمني العام قال   
فــإن الواعــد الــذي أُحــرز منــذ اســتئناف عمليــة حتديــد اهلويــة،  

ســيكون مهمــة عســرية.  ١٩٩٨مــايو أيار/ ١٣هــا حبلــول ءإهنا
عرف بالتأكيد عدد األشخاص غري املستدعني الـذين  أن ُي وإىل
عمليـة حتديـد اهلويـة     مون بأنفسـهم، لـن يتسـىن تأكيـد أن    يتقّد

ميكن أن تتم حبلول ذلك التاريخ إلتاحـة بـدء الفتـرة االنتقاليـة     
وذكـر أنـه مـع     ر.على النحو املقّر ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٧يف 

د ممكـن مـن   ذلك ما زال على اقتنـاع بوجـوب بـذل كـل جهـ     
أجل التقّيد باجلدول الزمين إىل أقصـى حـد ممكـن. وباإلضـافة     
ــوفري      ــإن هــذا يتطلــب أيضــا ت إىل اســتمرار تعــاون الطــرفني، ف
ــك       ــا يف ذل ــل ويف الوقــت احملــدد، مب ــوارد الضــرورية بالكام امل

املـوارد لالضـطالع    بكر للموارد اهلندسية وغريهـا مـن  النشر امل
ن عمليـة إزالـة األلغـام، واإلعـداد     بالنواحي التنفيذية الالزمة مـ 

لنشر العنصر العسكري للبعثة. وناشد اجمللس واجلمعيـة العامـة   
أن يقــدما كــل الــدعم الــالزم يف هــذا الصــدد، حــىت يتســىن        

__________ 

  )٢٠(   S/1998/35.  
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اإلبقــاء علــى اهلــدف العــام املتمثــل يف إجــراء االســتفتاء حبلــول 
 .١٩٩٨هناية عام 

 ويف اجللســـة نفســـها، وّجـــه الـــرئيس (فرنســـا) انتبـــاه   
ــرار   ــاء أُعــّد يف كــان قــد اجمللــس إىل مشــروع ق مشــاورات أثن

ــابقة  ــس السـ ــويت     .)٢١(اجمللـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــرح مشـ مث طُـ
ــرار   يف )، و١٩٩٨( ١١٤٨واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  نّصه:يلي   ما
    ،إن جملس األمن  
ــه الســابقة بشــأن مســألة الصــحراء      إذ يشــري   ــع قرارات إىل مجي

ــرار   ــيما القــ ــة، وال ســ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٣الغربيــ ــرين  ٢٠) املــ تشــ
الــذي قــرر فيــه متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة  ١٩٩٧األول/أكتــوبر 

وزيــادة  ١٩٩٨نيســان/أبريل  ٢٠لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة لغايــة 
ــام الـــواردة يف تقريـــره املـــؤرخ     ــية األمـــني العـ ــا لتوصـ ــة وفقـ قـــوام البعثـ

  ، ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٢٤
تشـــــرين  ١٣ألمـــــني العــــام املــــؤرخ   يف تقريــــر ا  وإذ نظــــر   

الذي يتضمن خطة مفصلة وجدوال زمنيا واآلثـار   ١٩٩٧الثاين/نوفمرب 
  املالية املترتبة على زيادة قوام البعثة،  

كـــانون األول/ديســـمرب  ١٢بالرســـالة املؤرخـــة  وإذ يرحـــب  
واملوجهة إىل رئيس جملس األمن من األمني العام والـيت يسـجل    ١٩٩٧

ور، استئناف عملية حتديد هوية الناخبني املؤهلني وفقا فيها، يف مجلة أم
خلطة التسوية واالتفاقات الـيت مت التوصـل إليهـا بـني الطـرفني مـن أجـل        

 ١٩٩٨كـانون الثاين/ينـاير    ١٥تنفيذها، وبتقريـر األمـني العـام املـؤرخ     
الــذي يســجل فيــه، يف مجلــة أمــور، التقــدم احملــرز منــذ اســتئناف عمليــة  

  حتديد اهلوية،  
بتعيني املمثـل اخلـاص لألمـني العـام لشـؤون       وإذ يرحب أيضا  

  الصحراء الغربية، 
علــى نشــر وحــدة اهلندســة الالزمــة ألنشــطة   يوافــق  - ١  

إزالة األلغام واملوظفني اإلداريني اإلضافيني الالزمني لدعم نشـر األفـراد   
  ؛ العسكريني، حسب االقتراح الوارد يف املرفق الثاين لتقرير األمني العام

النظـر بعـني االعتبـار يف الطلـب      يعرب عن اعتزامه  - ٢  
املتعلــق بالعناصــر اإلضــافية املتبقيــة العســكرية واملتعلقــة بالشــرطة املدنيــة 
ــة، حســب      ــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربي الالزمــة لبعث
االقتــراح الــوارد يف املرفــق الثــاين لتقريــر األمــني العــام، مبجــرد أن يفيــد   

__________ 

  )٢١(   S/1998/60.  

مني العام بأن عملية حتديـد اهلويـة قـد وصـلت إىل مرحلـة تسـتوجب       األ
  نشر تلك العناصر؛  

بالطرفني أن يتعاونا مع املمثل اخلاص لألمـني   يهيب  - ٣  
ــا كــذلك مــع جلنــة حتديــد اهلويــة املنشــأة عمــال خبطــة     العــام وأن يتعاون
التسوية لكي يتسـىن إجنـاز عمليـة حتديـد اهلويـة يف وقـت مناسـب وفقـا         

التسوية واالتفاقات الـيت مت التوصـل إليهـا بـني الطـرفني مـن أجـل         خلطة
  تنفيذها؛  
إىل األمـني العـام أن يبقـي اجمللـس علـى علـم        يطلب  - ٤  

  تام بأية تطورات أخرى يف تنفيذ خطة التسوية؛  
  أن يبقي املسألة قيد نظره.   يقرر  - ٥  

  
(اجللسـة   ١٩٩٨نيسـان/أبريل   ١٧املقرر املؤرخ   

    ) ١٩٩٨( ١١٦٣ار ): القر٣٨٧٣
ــة    ــودة ٣٨٧٣يف اجللســــ ــان/أبريل  ١٧، املعقــــ نيســــ
، وفقـــا للتفـــاهم الـــذي كـــان قـــد مت التوصـــل إليـــه يف ١٩٩٨

مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج جملــس األمــن يف جــدول      
 ١٩٩٨نيســان/أبريل  ١٣أعمالــه تقريــر األمــني العــام املــؤرخ  

بقـرار جملـس   عن احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية املقـدم عمـال   
) الذي طلب إىل األمني العام أن يقـدم  ١٩٩٧( ١١٣٣األمن 

يوما عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطـة   ٦٠للمجلس تقريرا كل 
  .  )٢٢(التسوية

ــال    ــام األمــنيوق ــره يف الع ــهإ تقري ــالنظر ن ــاطؤ إىل ب  تب
 املســائل تســوية يف تقــدم حتقيــق وعــدم اهلويــة، حتديــد أنشــطة
 اجملموعـات  إىل املنتمني الطلبات قدميم هوية بتحديد املرتبطة
 بـــني املتبادلــة  الريبــة  ومنـــاخ ،“أهليتــها  يف املطعــون ” القبليــة 

 إكمـال  هـدف  بلـوغ  يتم أن املرجح غري من أصبح األطراف،
 مـن  القلـق  عـن  وأعـرب  .١٩٩٨ أيار/مـايو  ٣١ حبلول العملية

 حتديـد  عمليـة  هنايـة  اقتـراب  مـع  تـزداد  قـد  احلاليـة  التوترات أن
 املناهضـة  املتواصلة الدعاية إزاء القلق عن أيضاً وأعرب ة.اهلوي

ــة ــم لبعثــ ــدة األمــ ــتفتاء املتحــ ــحراء يف لالســ ــة الصــ  يف الغربيــ
__________ 

  )٢٢(  S/1998/316.  
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 تعـــاون إذا نــه بأ وأفــاد  وقفهــا.  إىل ودعــا  املغربيــة،  الصــحافة 
 إكمـال  ممكنـاً  يكـون  أن ينبغـي  كـامالً،  تعاوناً كالمها الطرفان
 مطعـون  غـري ” قبائـل  ىلإ املنتمني الطلبات مقدمي هوية حتديد
 مـن لـيس   أنـه  بيـد  ،١٩٩٨ متوز/يوليه هناية حبلول “أهليتها يف

 بـالرغم  إنه وقال العملية. إلكمال الالزم الوقت حتديد املمكن
 الالجــــئني إعــــادة ويف االنتقاليــــة الفتــــرة يف التــــأخريات مــــن

 وقـت  أقـرب  يف تبدأ أن اهلام من فإن الوطن، إىل الصحراويني
 قـرره  مـا  حنـو  علـى  ،األلغـام  إلزالـة  املتحدة مماأل أنشطة ممكن
ــرار يف األمــن جملــس  مــن كــالً وحــث ).١٩٩٨( ١١٤٨ الق
 ممثله مع كامالً تعاوناً التعاون على البوليساريو وجبهة املغرب
 العمليـة،  يف تقـدم  حتقيق ميكن لكي اهلوية حتديد وجلنة اخلاص

ــاون ــع والتع ــم مفوضــية م  يف الالجــئني لشــؤون املتحــدة األم
 مـن قـال إن  و الـوطن.  إىل الالجـئني  إلعـادة  التحضريية أعماهلا

 ايــوموريتان اجلزائــر وكــذا ،املغــرب تتعــاون أن أيضــاً طلــوبامل
 يف القـوات  مركـز  اتفاقـات  مشـاريع  علـى  املوافقـة تتسىن  لكي

 شـــهر بنهايـــة مت إذا إنـــه قـــال ،اخلتـــام ويف املناســـب. الوقـــت
 بشـأن  توصـيات  قدمسي فإنه كاف، تقدم حتقيق هيحزيران/يون

 تتضــمن التســوية، خلطــة الكامــل للتنفيــذ مــنقح زمــين جــدول
 يـتم  مل إذا وبـالعكس،  االسـتفتاء.  جلنـة  إلنشـاء  حتضريية تدابري

ــه تســوية، إىل التوصــل ــزم فإن ــأن يوصــي أن يعت  جملــس يعيــد ب
ــة اســتمرار جــدوى يف النظــر األمــن ــة والي  املتحــدة األمــم بعث

فإنـه يوصـي    األثنـاء،  هـذه  ويف .الغربيـة  الصحراء يف لالستفتاء
 متوز/يوليــه ٢٠ حــىت أشــهر ثالثــة لفتــرة البعثــة واليــة بتمديــد
١٩٩٨.    

 انتبـــاه (اليابـــان) الـــرئيس وجـــه ،نفســـها اجللســـة ويف  
أثنــاء  يف عـد أُ قــد كـان  قــرار مشـروع  نــص إىل اجمللـس  أعضـاء 

ــد ذلــك  و .)٢٣(ســابقةال اجمللــس مشــاورات ــرحبع  مشــروع طُ
__________ 

  )٢٣(  S/1998/331.  

ــرار بوصـــــفه باإلمجـــــاع ُتِمـــــدواع ،للتصـــــويت القـــــرار  القـــ
  :نصهيف ما يلي و )،١٩٩٨(  ١١٦٣

  ،إن جملس األمن  
ــه الســابقة بشــأن مســألة الصــحراء      إذ يشــري   ــع قرارات إىل مجي
  الغربية،  

لألمــني العــام ومبعوثــه    تأييــده التــام وإذ يؤكــد مــن جديــد     
ــتفتاء يف الصــحراء        ــم املتحــدة لالس ــة األم ــه اخلــاص ولبعث اخلــاص وممثل

يف تنفيــذ خطــة التســوية واالتفاقــات الــيت توصــل إليهــا الطرفــان  الغربيــة
لتنفيذها، وإذ يشري إىل أن املسؤولية عن تنفيذ عملية حتديد اهلوية تقـع،  

  مبوجب تلك االتفاقات، على عاتق جلنة حتديد اهلوية،  
تأكيـد التزامـه مبسـاعدة الطـرفني علـى التوصـل إىل        وإذ يكرر  

  راء الغربية،  حل عادل ودائم ملسألة الصح
تأكيد التزامه بالقيام، دون مزيد من التأخري،  وإذ يكرر أيضا  

بإجراء استفتاء حر ونزيه وحمايد لتقرير شعب الصحراء الغربية ملصـريه،  
  وفقا خلطة التسوية اليت قبلها الطرفان،  

نيســان/أبريل  ١٣بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ     وإذ يرحــب  
  التوصيات الواردة فيه،  ، وإذ يؤيد املالحظات و١٩٩٨

متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف       يقرر  - ١  
كيمـا تـتمكن البعثـة مـن      ١٩٩٨متوز/يوليـه   ٢٠الصحراء الغربية حـىت  

  مواصلة مهامها املتصلة بتحديد اهلوية، بغية إكمال العملية؛  
بالطرفني أن يتعاونـا بصـورة بنـاءة مـع األمـم       يهيب  - ٢  
ملمثل اخلاص لألمـني العـام وجلنـة حتديـد اهلويـة املنشـأة عمـال        املتحدة وا

خبطة التسوية مـن أجـل االنتـهاء مـن مرحلـة حتديـد هويـة النـاخبني مـن          
  خطة التسوية واالتفاقات اليت مت التوصل إليها لتنفيذ اخلطة؛

اســتمرار نشــر الوحــدة اهلندســية الالزمــة      يالحــظ  - ٣  
لـدعم نشـر األفـراد     داريـني الالزمـني  ألنشطة إزالة األلغام واملـوظفني اإل 

العســكريني، علــى النحــو املقتــرح يف املرفــق الثــاين لتقريــر األمــني العــام   
، وكــــذلك علــــى النحــــو ١٩٩٧تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٣املــــؤرخ 

نيسـان/   ١٣يف التوصيات الـواردة يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ       املبني
  ؛ ١٩٩٨أبريل 

زامه النظـر بعـني االعتبـار    عن اعت مرة أخرى يعرب  - ٤  
يف الطلب املتعلق بالعناصر اإلضافية املتبقية العسكرية واملتعلقة بالشرطة 
املدنية الالزمة للبعثة، على النحو املقترح يف املرفق الثـاين لتقريـر األمـني    

، وذلــك فــور أن يقــدم ١٩٩٧تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٣العــام املــؤرخ 
عمليــة حتديــد اهلويــة قــد بلغــت مرحلــة    األمــني العــام تقريــرا يفيــد بــأن 

  تستلزم نشر هذه العناصر؛  
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ــب  - ٥   ــا أن     يهي ــر وموريتاني ــرب واجلزائ ــات املغ حبكوم
تعقد مع األمني العـام، كـل علـى حـدة، اتفـاق مركـز القـوات، ويشـري         

تشـــرين األول/  ٩أن االتفـــاق النمـــوذجي ملركـــز القـــوات املـــؤرخ  إىل
ــة العامــة  ، علــى النحــو املنصــوص  ١٩٩٠ أكتــوبر ــه يف قــرار اجلمعي علي
، ينطبـق مؤقتـا   ١٩٩٧كـانون األول/ديسـمرب    ١٩باء املـؤرخ   ٥٢/١٢

  ريثما يتم عقد تلك االتفاقات؛ 
إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس       يطلب  - ٦  

كل ثالثني يوما، اعتبارا من تاريخ متديد والية البعثة، عن مدى التقـدم  
لتسوية واالتفاقات اليت توصل إليها الطرفان، وأن احملرز يف تنفيذ خطة ا

يبقــي اجمللــس علــى علــم، بصــورة منتظمــة، جبميــع التطــورات اهلامــة        
ــاء، وكــذلك حســب االقتضــاء عــن مقومــات      املســتجدة يف تلــك األثن

  استمرار بقاء والية البعثة؛  
  أن يبقي املسألة قيد نظره.   يقرر  - ٧  
 ):٣٩١٠ (اجللسـة  ١٩٩٨ متوز/يوليه ٢٠ املؤرخ املقرر
  )١٩٩٨( ١١٨٥ القرار

 ،١٩٩٨ متوز/يوليـه  ٢٠ املعقـودة  ،٣٩١٠ اجللسة يف  
ــه توصــلكــان قــد مت ال الــذي للتفــاهم وفقــاً مشــاورات  يف إلي

 األمـني  تقريـر  أعمالـه  جـدول  يف اجمللس أدرج السابقة،اجمللس 
 املتعلقـــة احلالـــة عـــن ١٩٩٨ متوز/يوليـــه ١٠ املـــؤرخ العـــام

ــة بالصــحراء ــدم الغربي ــرار عمــالً املق  ١١٦٣ األمــن جملــس بق
)٢٤()١٩٩٨(.    

 املتحــدة األمــم بعثــةإن  تقريــره يف العــام األمــنيوقــال   
 الــزمين اجلــدول حســب تســري الغربيــة الصــحراء يف لالســتفتاء
 اجملموعـات  غـري  مـن  الطلبات مقدمي هوية حتديد من لالنتهاء
ــة ــون القبلي ــها، يف املطع ــرفني نإو أهليت ــان الط  ضــيللم يتعاون
 قـد  املغربيـة  السـلطات  بأن علماً اجمللس وأحاط بالعملية. قدماً

 املتحــدة األمــم مفوضــية مــع للتعــاون اســتعدادها عــن أعربــت
 القـوات  مركـز بشـأن   اتفاقـان  ورد قـد  وأنه الالجئني، لشؤون

 توقيعهمـا  يـتم  أنيف  أملـه  عـن  وأعـرب  وموريتانيا، اجلزائر من
 موعـد  يف إجيابيـاً  رداً ربيـة املغ السـلطات  تقـدم  أن وتوقع قريباً.

 بقَْصـــر املغـــرب يفرضـــها الـــيت القيـــود أن إىل وأشـــار مبكـــر.
__________ 

  )٢٤(  S/1998/634.  

ــة طــائرة اســتخدام ــة البعث ــراد علــى كلي ــة أف ــقتت ال البعث  مــع ف
 هلـا  يكـون  وقـد  السـالم،  حلفـظ  املتحدة األمم عمليات ممارسة
ــأثري ــة علــى العامــة بالعالقــات يتصــل ســليب ت  يف الســالم عملي

 إتاحــــة إمكانيــــة مــــن تقلــــل أن وميكــــن ،الغربيــــة الصــــحراء
 والـدول  األمـن  جملس عضاءأل بالبعثة املتصلة املفيدة املعلومات
 وجــود اســتمرار إىل وأشـار  الشــرطة. وأفـراد  بــاجلنود املسـامهة 
ــات ــة خالف ــني ملموس ــة حــول الطــرفني ب  قــدماً املضــي كيفي
ــة ــة حتديــد بعملي ــات أفــراد هوي  يف املطعــون” القبليــة اجملموع
 مل الطـرفني  من اأي أن إىلو )،J51/52 و H61 و H1( “أهليتها
ــدم ــة اقتراحــات يق ــن عملي ــأهنا م ــالتوفيق تســمح أن ش ــني ب  ب

 حتديــد عمليــة يف احملــرز التقــدم ضــوء يفوقــال إنــه،  آرائهمــا.
 بتمديــد يوصــي األخــرى، القبائــل مــن الطلبــات مقــدمي هويــة
 لفتـرة  الغربيـة  الصـحراء  يف لالسـتفتاء  املتحدة األمم بعثة والية

 تقريـره  سيقدم وعليه ،١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ٢١ حىت شهرين
ــه حينئــــذ تــــبني وإذا .١٩٩٨ أيلول/ســــبتمرب ١٥ حبلــــول  أنــ

 جـدوالً  فسـيقدم  التسـوية،  خطـة  لتنفيـذ  إمكانيـة  هناك زالت ال
 تعــد مل التســوية خطــة أن تــبني وإذا التقريــر. مــع منقحــاً زمنيـاً 
 اسـتمرار  بشـأن  توصـية  هتقريـر  سُيَضمِّن فإنه لالستمرار، قابلة

   البعثة. والية على اإلبقاء إمكانية

 الروسـي)  (االحتـاد  الـرئيس  وجَّـه  ،نفسـها  اجللسة ويف  
ــاه ــرار مشــروع نــص إىل اجمللــس أعضــاء انتب ــد كــان ق  عــدأُ ق
 طُــرحبعــد ذلــك  و .)٢٥(ســابقةال اجمللــس مشــاوراتأثنــاء  يف

 رالقــرا بوصــفه باإلمجــاع واعُتِمــد ،للتصــويت القــرار مشــروع
    :نصهيف ما يلي و ،)١٩٩٨( ١١٨٥

  ،  إن جملس األمن  
ــه الســابقة بشــأن مســألة الصــحراء      إذ يشــري   ــع قرارات إىل مجي
  الغربية،  

تأييــده التــام لألمــني العــام ومبعوثــه      وإذ يؤكــد مــن جديــد    
الشخصــي وممثلــه اخلــاص وبعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء  

__________ 

  )٢٥(  S/1998/661.  
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التفاقــات الــيت توصــل إليهــا الطرفــان الغربيــة يف تنفيــذ خطــة التســوية وا
لتنفيذها، وإذ يشري إىل أن املسؤولية عن تنفيذ عملية حتديد اهلوية تقـع،  

  مبوجب تلك االتفاقات، على عاتق جلنة حتديد اهلوية،  
تأكيـد التزامـه مبسـاعدة الطـرفني علـى التوصـل إىل        وإذ يكرر  

  حل عادل ودائم ملسألة الصحراء الغربية،  
تأكيد التزامه بالقيام، دون مزيد من التأخري،  أيضاوإذ يكرر   

بــإجراء اســتفتاء حــر وعــادل ونزيــه لتقريــر شــعب الصــحراء الغربيــة        
  ملصريه، وفقا خلطة التسوية اليت قبلها الطرفان،  

ــب   ــؤرخ     وإذ يرحـ ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــه  ١٠بتقريـ متوز/يوليـ
  ، وإذ يؤيد املالحظات والتوصيات الواردة فيه،  ١٩٩٨

متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف       يقرر  - ١  
، كيمـا تـتمكن البعثـة    ١٩٩٨أيلول/سـبتمرب   ٢١الصحراء الغربية حـىت  

  من املضي قدما يف مهامها لتحديد اهلوية، هبدف استكمال العملية؛  
، متشيا مع تقرير األمني العام، بعمـل مبعوثـه   يرحب  - ٢  

ىل حـل للقضـايا الـيت تـؤثر علـى      الشخصي مع الطـرفني سـعيا للتوصـل إ   
  تنفيذ خطة التسوية؛  

بالطرفني أن يتعاونـا بصـورة بنـاءة مـع األمـم       يهيب  - ٣  
املتحدة واملبعوث الشخصي لألمني العـام واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام      
وجلنــة حتديــد اهلويــة املنشــأة عمــال خبطــة التســوية مــن أجــل اســتكمال    

ــاخبني مــن خطــة     ــة الن ــد هوي ــة حتدي ــيت مت  مرحل التســوية واالتفاقــات ال
  التوصل إليها لتنفيذ اخلطة،  

اســـتعداد حكومـــة املغـــرب  مـــع االرتيـــاح يالحـــظ  - ٤  
املعلن للتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بغيـة  
إضفاء الطابع الرمسي علـى وجـود املفوضـية يف الصـحراء الغربيـة، وفقـا       

  خلطة التسوية؛  
ــة    ا يالحــظ  - ٥   ــتمرار نشــر الوحــدة اهلندســية املطلوب س

ألنشطة إزالة األلغام واملوظفني اإلداريـني املطلـوبني لـدعم نشـر األفـراد      
العســكريني، علــى النحــو املقتــرح يف املرفــق الثــاين لتقريــر األمــني العــام   

وحســبما زيــد تفصـــيال يف    ١٩٩٧تشــرين الثــاين/نوفمرب    ١٣املــؤرخ  
ـــ  ــر األمـ ــواردة يف تقريــ ــيات الــ ــؤرخ التوصــ ــام املــ ــان/  ١٣ني العــ نيســ

  ؛ ١٩٩٨  أبريل
عن اعتزامه النظـر بعـني االعتبـار     يعرب مرة أخرى  - ٦  

يف الطلب املتعلق بالعناصر اإلضافية املتبقية العسكرية واملتعلقة بالشرطة 
الالزمة للبعثة، على النحو املقتـرح يف املرفـق الثـاين لتقريـر األمـني العـام       

ــؤرخ  ، حاملــا يقــدم األمــني العــام    ١٩٩٧فمرب تشــرين الثــاين/نو  ١٣امل
تقريرا يفيد بأن عملية حتديد اهلوية قد بلغت مرحلـة تسـتلزم نشـر هـذه     

  العناصر؛  

باإلجنــاز الفــوري التفاقــات مركــز القــوات   يطالــب  - ٧  
مع األمني العام ممـا مـن شـأنه أن يسـهل إىل حـد كـبري نشـر الوحـدات         

 الوقـت املناسـب، وال سـيما    العسكرية اليت شكلتها البعثة نشـرا تامـا يف  
نشر الوحدات العسكرية للدعم اهلندسي ووحـدات إزالـة األلغـام، ويف    
هــذا الســياق، يالحــظ التقــدم احملــرز، ويشــري إىل أنــه رهنــا بإجنــاز تلــك  

 ٩االتفاقـات، ينبغـي تطبيـق االتفـاق النمـوذجي ملركـز القـوات املــؤرخ        
قرار اجلمعيـة العامـة    ، على النحو املبني يف١٩٩٠تشرين األول/أكتوبر 

  باء، تطبيقا مؤقتا؛   ٥٢/١٢
برفع أي قيود مفروضـة علـى طـائرة البعثـة،      يطالب  - ٨  

أو على الركاب الذين تقرر البعثة أن سفرهم يساعد يف تنفيـذ الواليـة،   
مبا يتمشى مع ممارسة عمليات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم، ويالحـظ      

  ه الغاية؛ املناقشات اجلارية حاليا حتقيقا هلذ
إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس       يطلب  - ٩  

كل ثالثني يوما، اعتبارا من تاريخ متديد والية البعثة، عن التقدم احملـرز  
يف تنفيذ خطة التسوية واالتفاقات اليت توصل إليها الطرفان، وأن يبقـي  

تجدة يف اجمللس على علم، بصورة منتظمة، جبميع التطورات اهلامة املسـ 
تلــك األثنــاء، وكــذلك حســب االقتضــاء، عــن مقومــات اســتمرار بقــاء 

  والية البعثة؛ 
  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٠  

  
 (اجللسة ١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٨ املؤرخ املقرر  

  )١٩٩٨( ١١٩٨ القرار ):٣٩٢٩
ــة يف   ــودة ،٣٩٣٩ اجللســـ ــبتمرب ١٨ املعقـــ  أيلول/ســـ
 يف إليـــه توصـــلن قـــد مت الكـــا الـــذي للتفـــاهم وفقـــاً ،١٩٩٨
 جــدول يف األمــن جملــس أدرج الســابقة، ت اجمللــسمشــاورا
 ١٩٩٨ أيلول/سـبتمرب  ١١ املـؤرخ  العـام  األمـني  تقريـر  أعماله
 جملـس  بقـرار  عمـالً  املقـدم  الغربية بالصحراء املتعلقة احلالة عن

 .)٢٦()١٩٩٨( ١١٨٥ األمن

 اسـتكمال  جـرى  أنه إىل تقريره يف العام األمني وأشار  
 بالتعـاون  وذلـك  ،متقـدم  ١٤٧ ٠٠٠ مـن  أكثر هويات حتديد
 حســـم عــدم  الســتمرار  يســـاوره القلــق  أن إال الطــرفني،  مــع 

 القبليـة  اجملموعـات  مـن  بالطلبـات  املتقدمني هوية حتديد مسألة
 اجلزائـــر بقـــرار رحـــب وبينمـــا أهليتـــها. يف املطعـــون الـــثالث

__________ 

  )٢٦(  S/1998/849.  
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 أن ىلإ أشــار فقــد القــوات، مركــز اتفاقــات توقيــع وموريتانيــا
 يــربم أنيف  أملــه عــن وأعــرب ،كــثرياً تــأخر االتفاقــات توقيــع
 استعراضـها  مـن  األمانة انتهاء فور املغرب حكومة مع االتفاق
 إضـفاء  علـى  املغـرب  مبوافقـة  رحـب وبينمـا   منـها.  الـوارد  الرد

 لشــؤون املتحــدة األمــم مفوضــية وجــود علــى الرمســي الطــابع
 اختـاذ  بعـد  جيـر  مل ألنـه  يسـاوره  قالقلـ  نبـأ  أفاد فقد الالجئني،

 التحضـريي  بالعمـل  القيام من املفوضية لتمكني ملموس إجراء
هلـــم  حيـــق الـــذين الصـــحراويني الالجـــئني إلعـــادة الضـــروري
ــائالهتم التصــويت ــرة وع ــوطن إىل املباش ــد  .ال ــهوأك ــد ال أن  ب
 بنــاء فيهــا مبــا املنطقــة، يف أنشــطة تنفيــذ يف تبــدأ أن للمفوضــية

 إهنـاء  بغيـة  الطـرق،  واستطالع األساسي اهليكل وتطوير الثقة،
 أن إىل وأشــار الَســْوِقي. طــيطخالت ومهــام التحضــريية أعماهلــا
 التســوية خطــة تنفيــذ إمكانيــة بتقيــيم يضــطلع اخلــاص مبعوثــه
 فــرص لتحســني عليهــا تعــديالت إدخــال أو احلــايل، بشــكلها
 ميكـن  ال كـان  إذا مـا  وأ الطرفني، لدى مقبولة تكون تنفيذها،
 مـع  مشـاورات  إجـراء  مـن  املبعـوث  متكـني  وبغية خلطة.ا تنفيذ

 األمـم  بعثـة  واليـة  فتـرة  بتمديـد  العـام  األمـني  أوصـى  الطرفني،
ــدة ــتفتاء املتحـ ــحراء يف لالسـ ــة الصـ ــىت الغربيـ ــرين ٣١ حـ  تشـ

    .١٩٩٨ األول/أكتوبر
ــ نفســها، اجللســة ويف   ــرئيس هوجَّ ــاه (الســويد) ال  انتب
أثنــاء  يف عـد أُ دقــ كـان  قــرار مشـروع  نــص إىل اجمللـس  أعضـاء 

ــد ذلــك  و .)٢٧(ســابقةال اجمللــس مشــاورات ــرحبع  مشــروع طُ
ــرار بوصـــــفه باإلمجـــــاع واعُتِمـــــد ،للتصـــــويت القـــــرار  القـــ
  :نصهيف ما يلي و )،١٩٩٨(  ١١٩٨

  ،  إن جملس األمن  
إىل مجيــع قراراتــه الســابقة املتعلقــة مبســألة الصــحراء   إذ يشــري  
  الغربية،  

اعدة الطـرفني يف التوصـل   اإلعراب عن التزامه مبسـ  وإذ يكرر  
  إىل حل عادل ودائم ملسألة الصحراء الغربية،  

__________ 

  )٢٧(  S/1998/863.  

عن التزامـه بـأن جيـري، دون مزيـد      اإلعراب أيضا وإذ يكرر  
من التأخري، استفتاء حرا ونزيها وحمايدا لتقريـر مصـري شـعب الصـحراء     

  الغربية وفقا خلطة التسوية اليت قبلها الطرفان،  
ــر األمــني العــ  وإذ يرحــب   أيلول/ســبتمرب  ١١ام املــؤرخ بتقري
  ، وإذ يؤيد املالحظات والتوصيات الواردة فيه،  ١٩٩٨

متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف       يقرر  - ١  
  ؛ ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ٣١الصحراء الغربية حىت 

مـن تقريـر األمـني العـام،      ٢٣، وفقـا للفقـرة   يرحب  - ٢  
العـام مـع الطـرفني يف السـعي إىل حـل      باشتراك املبعوث اخلـاص لألمـني   

  القضايا اليت تتصل بتنفيذ خطة التسوية؛  
مبوافقة السلطات املغربيـة علـى إضـفاء     يرحب أيضا  - ٣  

الطــابع الرمســي علــى وجــود مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون     
الالجــئني يف الصــحراء الغربيــة، ويهيــب بــالطرفني أن يتخــذا إجــراءات   

ــتمكني ا  ــة لـ ــريية    ملموسـ ــال التحضـ ــطالع باألعمـ ــن االضـ ــية مـ ملفوضـ
الضــرورية إلعــادة الالجــئني الصــحراويني املــؤهلني للتصــويت وأســرهم 

  املباشرة إىل ديارهم، وفقا خلطة التسوية؛  
ــإبرام اتفاقــات    يــدعو  - ٤   ــام علــى حنــو عاجــل ب إىل القي

مركز القوات مع األمني العام، األمر الذي مـن شـأنه أن ييسـر إىل حـد     
نشــر الوحــدات العســكرية الــيت تشــكلها البعثــة نشــرا كــامال ويف   كــبري

حينه، ويالحظ يف هذا الصدد ما أحرز من تقدم جديد، ويشري إىل أنـه  
ينبغي القيام، إىل حني إبرام هذه االتفاقات، بتطبيق االتفـاق النمـوذجي   

، علــى النحــو ١٩٩٠تشــرين األول/أكتــوبر  ٩ملركــز القــوات املــؤرخ  
كـــانون  ١٩بـــاء املـــؤرخ   ٥٢/١٢اجلمعيـــة العامـــة   الـــوارد يف قـــرار 
  ، تطبيقا مؤقتا؛  ١٩٩٧األول/ديسمرب 

إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس       يطلب  - ٥  
يف غضون ثالثني يوما من تاريخ متديد والية البعثة بشـأن التقـدم احملـرز    

رفني، يف تنفيذ خطة التسوية واالتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا بـني الطـ      
وأن يبقي اجمللس على علم بشكل منتظم بكافـة التطـورات اهلامـة، وأن    
يبقيه أيضا على علم، عند االقتضـاء، مبوضـوع مقومـات اسـتمرار بقـاء      

  والية البعثة؛ 
  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ٦  

  
 ١٩٩٨تشــرين األول/أكتــوبر  ٣٠املقــرر املــؤرخ   

 )٢٠٠٨( ١٢٠٤): القرار ٣٩٣٨(اجللسة 

تشــــــــرين  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٣٩٨٣اجللســــــــة يف   
توصـل  كان قـد مت ال وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٨األول/أكتوبر 

ــه يف مشــاورات  أدرج اجمللــس يف جــدول الســابقة، اجمللــس إلي
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تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٦تقريــر األمــني العــام املــؤرخ أعمالــه 
بقـرار  املقدم عمال  الصحراء الغربيةاملتعلقة باحلالة عن  ١٩٩٨

 .)٢٨()١٩٩٨( ١١٩٨جملس األمن 

ن احلالــــة املتعلقــــة إاألمــــني العــــام يف تقريــــره وقــــال   
يعــزى أساســا إىل عــدم  بالصــحراء الغربيــة ال تــزال متوقفــة ممــا

متكــن احلكومــة املغربيــة وجبهــة البوليســاريو مــن التوصــل إىل   
التجمعـات  حل وسط للمسألة املتنازع عليها كـثريا واملتعلقـة ب  

فقـد قـرر   ومـن مث   ،٥١/٥٢وطـاء   ٦١وحـاء   ٤١ء القبلية حا
القيام من جانبه مبهمة التحكـيم بغيـة حتقيـق تقـدم بشـأن هـذه       
ــة أن      ــد اهلوي ــة حتدي ــه قــد طلــب إىل جلن املســألة. وأشــار إىل أن

ــن     ــة م ــات املقدم ــن أصــحاب   أيتشــرع يف النظــر يف الطلب م
ــدمي    ــذين يرغبـــون يف تقـ ــة الـ الطلبـــات مـــن اجملموعـــات القبليـ

ق احلـ بصورة فردية، من أجل التحقق مما إذا كان هلـم  أنفسهم 
التصــويت، مــع مراعــاة معــايري األهليــة اخلمســة الــيت قبلــها   يف 

ــة       ــامج عمــل جلن ــد برن ــة أم ــذا إىل إطال ــان. وســيؤدي ه الطرف
ــذلك    ــة، ول ــد اهلوي ــرححتدي ــت نفســه يف    اقت الشــروع يف الوق

ومـن   عملية الطعون، مما يتطلب نشر القائمة املؤقتة للنـاخبني. 
أجل تنفيذ هذا الربنامج والتقيد باجلدول الزمين املقتـرح، فقـد   
أوصى بزيادة عدد أعضـاء اللجنـة ومـوظفي الـدعم بالتـدريج.      

إجراء االستفتاء يتوقـف أيضـا علـى التـدابري املتخـذة      وذكر أن 
لالستعداد لعودة الالجئني املؤهلني للتصويت، وحـث املغـرب   

أن تقـــدم إىل علـــى ريتانيـــا وجبهـــة البوليســـاريو واجلزائـــر ومو
ــؤون    ــامية لشـ ــدة السـ ــم املتحـ ــية األمـ ــدة ومفوضـ األمـــم املتحـ
الالجئني مجيع التسهيالت والضمانات الالزمة لتمكينهما مـن  
االستعداد لعودة الالجئني وإضفاء الطابع الرمسـي علـى وجـود    

تعـديالت  وقـال إن  فرصة ممكنة. أقرب املفوضية يف اإلقليم يف 
ــزمين الــ   ــره املــؤرخ     اجلــدول ال ــاين مــن تقري ــق الث وارد يف املرف

تعتمـد علـى تعـاون الطـرفني      ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣
__________ 

  )٢٨(  S/1998/997.  

جملس األمن املوارد الالزمة يف الوقت املناسـب. وأبلـغ   وإتاحة 
يوجــد لــدى كــل مــن احلكومــة املغربيــة وجبهــة  اجمللــس أنــه ال

ع أعربتا عـن نيتـهما التعـاون مـ     وأهنماالبوليساريو أي اعتراض 
البعثة يف تنفيذ مقترحاتـه ولـذلك أوصـى بتمديـد واليـة البعثـة       

وأعرب عـن عزمـه علـى تقـدمي      ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٣٠حىت 
توصيات بشأن نشر البعثة بالكامـل يف كـانون األول/ديسـمرب    

إىل أنه يتوقع، حبلـول موعـد    تقريره باإلشارة. واختتم ١٩٩٨
األوىل علـى مجيـع   عودته إىل املنطقة، أن يتم التوقيع باألحرف 

تفـاق مركـز القـوات املعلـق والربوتوكـوالت      االوثائق، مبا فيها 
املتصلة بتحديد هوية أصحاب الطلبات من اجملموعات القبليـة  

 عليها.  املتنازع

ويف اجللســة نفســها وجــه الــرئيس (اململكــة املتحــدة)    
ــة     ــاه اجمللــس إىل رســالة مؤرخ تشــرين األول/أكتــوبر   ٣٠انتب

ــة إىل ١٩٩٨ ــل الــدائم      موجه ــن مــن املمث ــيس جملــس األم  رئ
التنــاقض القــائم بــني  عــن قلقــه إزاء يعــرب فيهــا  )٢٩(للمغــرب
، S/1998/1011مشـروع القـرار   منطـوق  مـن   ٦الفقـرة  أحكام 

القائمـة  الشـروع يف إصـدار   البعثة فيها اعتزام اجمللس يؤيد اليت 
، )٣٠(مـن خطـة التسـوية    ٢١الفقـرة  وأحكـام   ،املؤقتة للناخبني

إال بعـد االنتـهاء   قائمة الناخبني أنه لن يتم نشر تنص على اليت 
يعتـرب أن  الرئيس أن اجمللـس لـن   عملية حتديد اهلوية. وأكد من 

ــلة     ــام ذات الصـ ــدل األحكـ ــد عـ ــرار قـ ــواردة يف القـ ــة الـ خطـ
الـــرئيس انتبـــاه اجمللـــس إىل وجـــه التســـوية.ويف اجللســـة ذاهتـــا 

ــرار  ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــاورات  أُكـ ــاء مشـ ــد يف أثنـ لـــس اجملعـ
مشـــروع القـــرار للتصـــويت وبعـــد ذلـــك طُـــرح  )٣١(الســـابقة

ــرار  عُتوا  ويف )،١٩٩٨( ١٢٠٤مــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
 :هيلي نص  ما

__________ 

  )٢٩(  S/1998/1014.  
  )٣٠(  S/22464  وCorr.1.  
  )٣١(  S/1998/1011.  
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 ،إن جملس األمن  

ــه الســابقة بشــأن مســألة الصــحراء      إذ يشــري   ــع قرارات إىل مجي
 الغربية،

مبســاعدة الطــرفني علــى    وإذ يكــرر اإلعــراب عــن التزامــه     
 دائم ملسألة الصحراء الغربية،التوصل إىل حل عادل و

عن التزامه بالقيـام، دون مزيـد مـن     وإذ يكرر اإلعراب أيضا  
قرير مصري شـعب الصـحراء   تالتأخري، بإجراء استفتاء حر ونزيه حمايد، ل

 التسوية اليت وافق عليها الطرفان، ةالغربية وفقا خلط

آذار/مـــارس  ٢٦بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ   وإذ يرحـــب  
 املالحظات والتوصيات الواردة فيه،وب ١٩٩٨

واجلبهــة الشــعبية  بأيضــا بــإعالن حكومــة املغــر  وإذ يرحــب  
لتعـاون بالفعـل مـع    اعـن نيتـهما   لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهب 

ملقترحـات  يف تنفيـذ ا بعثة األمم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة     
 الواردة يف التقرير،

بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف     متديد واليـة   يقرر  - ١ 
 ؛١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١٧الصحراء الغربية حىت 

من تقرير األمني العام فيما يتعلـق   ٤بالفقرة  يرحب  - ٢ 
بالربوتوكول املتصل بتحديد هوية األشخاص الذين يتقدمون بأنفسـهم  

. ٥١/٥٢ويــــاء  ٦١وحــــاء  ٤١بصــــورة فرديــــة مــــن القبائــــل حــــاء 
املتعلـــق بـــإجراءات الطعـــن، واملـــذكرة املتعلقـــة بأنشـــطة والربوتوكـــول 

مفوضية األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجـئني يف املنطقـة، وبوضـع        
خمطــط للمراحــل املقبلــة خلطــة التســوية، ويهيــب بــالطرفني قبــول هــذه    

 ١٩٩٨اجملموعة من التدابري، حبلول منتصف شهر تشرين الثاين/نوفمرب 
 جيابية يف املراحل املقبلة يف عملية التسوية؛حىت يتسىن النظر بصورة إ

أن املفوضـية السـامية تنـوي أن ترسـل قريبـا       يالحظ  - ٣ 
إىل الطرفني بروتوكوال يتعلق بعودة الالجئني إىل ديارهم ويؤيد اجلهود 

 املبذولة يف هذا الصدد؛

مبوافقة السلطات املغربيـة علـى إضـفاء     أيضا يرحب  - ٤ 
ــى وجــود    ــابع الرمســي عل ــة،     الط ــامية يف الصــحراء الغربي املفوضــية الس

ومبوافقــة اجلبهــة الشــعبية لتحريــر الســاقية احلمــراء ووادي الــذهب علــى 
اســتئناف األنشـــطة الســابقة لعمليـــة التســجيل يف خميمـــات الالجـــئني،    
ــتمكني املفوضــية مــن      ويطلــب إىل الطــرفني اختــاذ إجــراءات ملموســة ل

عــودة الالجــئني املــؤهلني  االضــطالع باألعمــال التحضــريية الضــرورية ل 
 للتصويت وأسرهم املباشرة إىل ديارهم، وفقا خلطة التسوية؛

ــة علـــى   مـــع األســـف يالحـــظ  - ٥  التقييـــدات املفروضـ
القدرة التنفيذية لوحدة الدعم اهلندسـية التابعـة للبعثـة ويـدعو إىل القيـام      
على حنو عاجل بإبرام اتفاقات مركز القوات مـع األمـني العـام كشـرط     

ي ال غىن عنه لنشر الوحدات العسكرية اليت تشـكلها البعثـة نشـرا    أساس

كامال ويف حينه، ويشري إىل أنه ينبغي أن يطبق، بصورة مؤقتة، االتفاق 
، على ١٩٩٠تشرين األول/أكتوبر  ٩النموذجي ملركز القوات املؤرخ 

بــاء املــؤرخ   ٥٢/١٢النحــو املنصــوص عليــه يف قــرار اجلمعيــة العامــة      
 ، إىل حني إبرام هذا االتفاق؛١٩٩٧ول/ديسمرب كانون األ ١٩

اعتزام البعثة الشروع يف إصدار القائمة املؤقتـة   يؤيد - ٦  
، علــى النحــو الــذي ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب  ١للنــاخبني حبلــول 

اقترحه األمني العام، ويؤيد أيضا الزيادة املقترحة يف عـدد مـوظفي جلنـة    
ســة وعشــرين فــردا، وزيــادة عــدد حتديــد اهلويــة مــن مثانيــة عشــر إىل مخ

مــوظفي الــدعم الالزمــني لتعزيــز اللجنــة ومتكينــها مــن مواصــلة العمــل    
 بأقصى قدر من الدقة والرتاهة هبدف التقيد باجلدول الزمين املقترح؛

إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس       يطلب  - ٧ 
وعـن   عـن تنفيـذ هـذا القـرار     ١٩٩٨كانون األول/ديسـمرب   ١١حبلول 

ــا        ــيت توصــل إليه ــات ال ــة التســوية واالتفاق ــذ خط ــدم احملــرز يف تنفي التق
الطرفان، وأن ُيبقي اجمللس على علم بصـورة منتظمـة بكافـة التطـورات     

 اهلامة، وكذلك عند االقتضاء، مبقومات استمرار بقاء والية البعثة؛

 أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره.يقرر  - ٨  
  

 ١٩٩٨ن األول/ديسـمرب  كـانو  ١٧املقـرر املـؤرخ     
 )٢٠٠٨( ١٢١٥القرار  ):٣٩٥٦(اجللسة 

كــــــــانون  ١٧، املعقــــــــودة يف ٣٩٥٦يف اجللســــــــة  
توصـل  كان قد مت الوفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٨األول/ديسمرب 

ــه يف مشــاورات  يف جــدول اجمللــس درج أالســابقة، اجمللــس إلي
كـانون األول/ديسـمرب    ١١أعماله تقرير األمـني العـام املـؤرخ    

عمال بقـرار  املقدم الصحراء الغربية املتعلقة باحلالة عن  ١٩٩٨
 .)٣٢()١٩٩٨( ١٢٠٤جملس األمن 

والحظ األمني العـام يف تقريـره، أنـه علـى الـرغم مـن         
قـد حظيـت باملوافقـة    الـيت طرحهـا   أن جمموعة تدابري التحكـيم  

فقـد   اجلزائـر وموريتانيـا،  و الرمسية من قبل جبهـة البوليسـاريو،  
ـــ  ــواغل والتمســــت  أعربــــت املغــــرب عـ ــن الشــ ــد مــ ن العديــ

بشـأن مشـاريع الربوتوكـوالت. وأكـد أنـه بـالنظر       توضيحات 
ــدابري       ــزال الت ــال ت ــرب، ف ــها املغ ــيت أعربــت عن إىل الشــواغل ال
املقترحـــة بشـــأن الشـــروع يف عملـــييت حتديـــد اهلويـــة وتقـــدمي   

__________ 

  )٣٢(  S/1998/1160.  
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الطعون يف وقت متزامن سـتمكن مجيـع مقـدمي الطلبـات مـن      
ــة ل   ــة واملشــاركة يف  حضــور جلســة اســتماع أولي ــد اهلوي تحدي

وأن القائمـة النهائيـة للنـاخبني     ،عملية الطعون على حـد سـواء  
جلميـع   ةإجراءات الطعون بالنسبعملية بعد انتهاء لن تنشر إال 

مقــدمي الطلبــات. ويف اخلتــام أعــرب عــن أملــه يف أن تــتمكن  
اجلزائـر وموريتانيـا مـن    كـذلك  املغرب، وجبهة البوليساريو، و

ى مشروع الربوتوكول والتوقيع عليه مبناسبة زيـارة  االتفاق عل
مفوضة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجـئني للمنطقـة يف       

وأن توقع املغرب دون إبطاء على االتفـاق   ،١٩٩٩مطلع عام 
أن تـؤدي  بـ املتعلق مبركز القوات. وبغية السماح للمشـاورات  

ثـة حـىت   إىل التوصل إىل اتفاق، فقـد أوصـى بتمديـد واليـة البع    
ــاير  ٣١ ــزم، إذا   .١٩٩٩كــانون الثاين/ين ــه يعت ظلــت وقــال إن

توقعات استكمال عملية حتديد اهلويـة غـري مؤكـدة احلـدوث،     
يطلــب مــن مبعوثــه اخلــاص أن أن الرجــوع إىل جملــس األمــن و

 البعثة.    يعيد تقييم الوضع وصالحية والية

الـــرئيس (البحـــرين) انتبـــاه وجـــه ويف اجللســـة ذاهتـــا،   
ــس إ ــالة مؤرخــة  اجملل ــاين/نوفمرب   ٣ىل رس ، ١٩٩٨تشــرين الث

) ٣٣(موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للجزائـر    

موجهـة   ١٩٩٨تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٤وإىل رسالة مؤرخة 
جملـس  ُتبلغان ، )٣٤(إىل رئيس اجمللس من املمثل الدائم ملوريتانيا

تعلــق مبركــز علــى االتفــاق املبتوقيــع اجلزائــر وموريتانيــا األمــن 
ــة    ــالة مؤرخـ ــوات؛ وإىل رسـ ــمرب   ١٥القـ ــانون األول/ديسـ كـ

ــل الــدائم        ١٩٩٨ ــن مــن املمث ــيس جملــس األم ــة إىل رئ موجه
إىل ضرورة التمييـز بـني عمليـة    فيها نتباه يوجه اال )٣٥(للمغرب

 ٦٥ ٠٠٠ ـحتكيم األمني العام فيما يتعلق مبقـدمي الطلبـات الـ   
__________ 

  )٣٣(  S/1998/1031.  
  )٣٤(  S/1998/1142.  
  )٣٥(  S/1998/1169.  

الربوتوكــوالت  وبــني مجيــع املقترحــات األخــرى الــواردة يف    
   األمني العام لعمليات حفظ السالم.وكيل املقدمة إليها من 

ــا     ــة ذاهتـ ــه ويف اجللسـ ــاه اجمللـــس إىل  وجـ ــرئيس انتبـ الـ
ــرار  ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــاورات  أُكـ ــاء مشـ ــد يف أثنـ اجمللـــس عـ

مشــروع القــرار للتصــويت   . وبعــد ذلــك طُــرح   )٣٦(الســابقة
ــرار  عُتوا  ويف )،١٩٩٨( ١٢١٥مــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
 :هيلي نص  ما

 ،إن جملس األمن  

إىل مجيــع قراراتــه الســابقة املتعلقــة مبســألة الصــحراء   إذ يشــري  
) ١٩٩٨( ١٢٠٤القــرار خاصــة الغربيــة، وإذ يؤكــد مــن جديــد بصــفة 

 ،١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ٣٠املؤرخ 

ــب   ــؤرخ     وإذ يرحــ ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــانون  ١١بتقريــ كــ
 صيات الواردة فيه،املالحظات والتو١٩٩٨األول/ديسمرب 

املوقـــف املعلـــن حلكومـــة املغـــرب، وإذ يرحـــب  وإذ يالحـــظ  
ــالقبول الرمســي مــن جانــب اجلبهــة الشــعبية لتحريــ    الســاقية احلمــراء   رب

مـن تقريـر    ٢ووادي الذهب لتنفيـذ جمموعـة التـدابري الـواردة يف الفقـرة      
 األمني العام بغية املضي قدما يف تنفيذ خطة التسوية،

يد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف      متد يقرر  - ١ 
للسـماح بـإجراء    ١٩٩٩كـانون الثاين/ينـاير    ٣١الصحراء الغربية حىت 

ــد مــن املشــاورات أمــال يف أن تفضــي هــذه املشــاورات إىل اتفــاق      املزي
ن الربوتوكوالت املختلفة دون املساس بكامل جمموعة التـدابري الـيت   أبش

 راض على عناصرها الرئيسية؛  االعت أواقترحها األمني العام 

، يف هــذا الصــدد، أن تنفيــذ اقتــراح األمــني  يالحــظ  - ٢ 
العام الشروع يف نفس الوقت يف عملييت حتديد اهلويـة والطعـون سـيدل    
بوضـــوح علـــى اســـتعداد الطـــرفني للتعجيـــل بعمليـــة االســـتفتاء، وفقـــا  

 للرغبات اليت أعربا عنها يف الشهور األخرية؛

والـدول املعنيـة التوقيـع يف أقـرب وقـت       بـالطرفني  يهيب - ٣ 
ممكــن، لــدى مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجــئني، علــى  
الربوتوكول املقترح املتعلق بعودة الالجئني إىل ديارهم، وحيث حكومـة  
املغــرب علــى إضــفاء الطــابع الرمســي علــى وجــود املفوضــية يف اإلقلــيم،  

ــتمكني املفوضــية مــن   ويطلــب إىل الطــرفني اختــاذ إجــراءات ملم   وســة ل
االضطالع باألعمـال التحضـريية الالزمـة لعـودة الالجـئني الصـحراويني       
 املؤهلني للتصويت وأسرهم املباشرة إىل ديارهم، وفقا خلطة التسوية؛

__________ 

  )٣٦(  S/1998/1183.  
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حكومة املغرب على أن توقع فورا على اتفاق  حيث  - ٤ 
مركــز القــوات مــع األمــني العــام كشــرط ال غــىن عنــه لنشــر الوحــدات  

لعســكرية الــيت تشــكلها البعثــة نشــرا كــامال ويف حينــه، ويشــري إىل أنــه  ا
ــاق        ــاق، االتف ــك االتف ــرام ذل ــة، حلــني إب ــق بصــورة مؤقت ــي أن يطب ينبغ

، ١٩٩٠تشــرين األول/أكتــوبر   ٩النمــوذجي ملركــز القــوات املــؤرخ    
كانون  ١٩باء املؤرخ  ٥٢/١٢واملنصوص عليه يف قرار اجلمعية العامة 

 ؛١٩٩٧األول/ديسمرب 

أن عقود أغلبيـة مـوظفي جلنـة حتديـد اهلويـة       يالحظ  - ٥ 
ــة كــانون األول/ديســمرب    ــدها  ١٩٩٨ســتنتهي يف هناي ، وســيتوقف متدي

مستقبال على احتمـاالت اسـتئناف العمـل يف حتديـد اهلويـة يف املسـتقبل       
 القريب وما يتخذه اجمللس من قرارات بشأن والية البعثة؛

يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس    إىل األمـني العـام أن    يطلب  - ٦ 
بشــأن تنفيــذ هــذا القــرار     ١٩٩٩كــانون األول/ديســمرب   ٢٢حبلــول 

وبشأن التقدم احملرز يف تنفيذ خطـة التسـوية واالتفاقـات املتوصـل إليهـا      
بني الطرفني، ويطلب إليه كذلك إبقاء اجمللس على علـم بصـفة منتظمـة    

يـام املبعـوث   جبميع التطورات اهلامـة، مبـا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، ق     
ــة      ــد ملقومــات اســتمرار بقــاء والي ــيم جدي الشخصــي لألمــني العــام بتقي

 البعثة؛

 أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره. يقرر  ‐ ٧ 
  

 ١٩٩٩كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٨املقــــرر املــــؤرخ   
 )١٩٩٩( ١٢٢٤القرار  ):٣٩٧١(اجللسة 

كــــــــانون  ٢٨املعقــــــــودة يف  ،٣٩٧١يف اجللســــــــة   
توصــل كــان قــد مت الا للتفــاهم الــذي وفقــ ١٩٩٩الثاين/ينــاير 

الــرئيس (الربازيــل) وجــه  الســابقة،اجمللــس ليــه يف مشــاورات إ
ــرار     ــروع قـ ــس إىل مشـ ــاه اجمللـ ــد  انتبـ ــان قـ ــد يف أثنـــاء  أُكـ عـ

 .)٣٧(السابقةاجمللس مشاورات 

الرئيس انتباه اجمللس إىل رسـالة  وّجه ويف اجللسة ذاهتا   
هبـا النمسـا   أحالت  ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ٣٠مؤرخة 

ــ ــادر ابيانـ ــاد األورويب يف    اصـ ــة االحتـ ــن رئاسـ ــانون  ٢٩عـ كـ
__________ 

  )٣٧(  S/1999/76.  

ــة    ١٩٩٨األول/ديســمرب  ــه أكــدت بشــأن الصــحراء الغربي في
 .)٣٨(خلطة األمم املتحدة للتسوية يف الصحراء الغربية ادعمه

مشــروع القــرار للتصــويت  طُــرح ويف اجللســة ذاهتــا،   
ــرار  واعُتمــــد   )، ويف١٩٩٩( ١٢٢٤باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

 :  هيلي نص  ام

 ،إن جملس األمن  

ــه الســابقة بشــأن مســألة الصــحراء      إذ يشــري  ــع قرارات إىل مجي
 الغربية،

متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف       يقرر  - ١ 
 ؛١٩٩٩شباط/فرباير  ١١الصحراء الغربية حىت 

إىل األمـني العـام أن ُيبقـي اجمللـس علـى علـم        يطلب  - ٢ 
امة اليت تستجد يف تنفيذ خطـة التسـوية واالتفاقـات    بكافة التطورات اهل

ن اسـتمرار صـالحية   أاليت يتوصل إليها الطرفان، وحسب االقتضاء، بش
 البعثة؛

 أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره.يقرر   - ٣ 
  

(اجللســة  ١٩٩٩شــباط/فرباير  ١١املقــرر املــؤرخ   
 )١٩٩٩( ١٢٢٨القرار  ):٣٩٧٦

ــة    ــودة يف ٣٩٧٦يف اجللســ ــباط/فرباير  ١١، املعقــ شــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

ــه  اجمللــس مشــاورات  الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
عـن   ١٩٩٩كانون الثاين/ينـاير   ٢٨تقرير األمني العام املؤرخ 

ــة  ــة باحلال ــة  املتعلق ــدم الصــحراء الغربي ــرار جملــس  املق عمــال بق
 .)٣٩()١٩٩٨( ١٢١٥األمن 

 تاملغــرب التمســ إن مــني العــام يف تقريــره   األوقــال   
مهلة لبضعة أيـام لدراسـة اإليضـاحات الـيت طلبتـها مـن األمـم        

نصــي إدخاهلــا يف  تقــدم التغــيريات الــيت تريــد أن املتحــدة قبــل 
هـذه  ومـا دامـت   بروتوكويل حتديد هويـة النـاخبني والطعـون.    

التعــــديالت ال تــــؤثر علــــى تــــوازن وروح جمموعــــة التــــدابري 
__________ 

  )٣٨(  S/1999/7.  
  )٣٩(  S/1999/88.  
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ــزمين، واجلــدول  ــه يأمــل ال أن يــؤدي ذلــك إىل االســتئناف  فإن
ــة الطعــون.      ــة والشــروع يف عملي ــد اهلوي ــة حتدي الفــوري لعملي
وأعرب عن ترحيبه بقرار املغـرب إضـفاء الطـابع الرمسـي علـى      
ــيم       ــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني يف اإلقل وضــع مفوضــية األم
ــة      ــه ينبغــي الســماح باســتئناف عملي ــاده بأن وأعــرب عــن اعتق

فرصــة ممكنــة. أقــرب ل األويل يف خميمــات تنــدوف يف التســجي
ــع      ــاء يف مناقشــات م ــرب أن تشــرع دون إبط ــب إىل املغ وطل
املفوضية بشأن مشروع الربوتوكـول وأكـد أن األمـم املتحـدة     
سترد بسرعة على التعليقات علـى الربوتوكـول الـيت سـتقدمها     
جبهـة البوليســاريو واجلزائــر. وأبلــغ اجمللــس أن املغــرب قــررت  

ضي قدما بالتوقيع على اتفاق مركـز القـوات املتعلـق بالبعثـة     امل
ومــن مث أوصــى بتمديــد واليــة البعثــة ملــدة أربعــة أســابيع، أي   

ــزم، إذا  . ١٩٩٩شــباط/فرباير  ٢٨حــىت  ــه يعت ــال إن ظلــت وق
احتمــاالت إنفــاذ جمموعــة التــدابري غــري مؤكــدة حــىت ذلــك        

الــة الوقــت، أن يطلــب إىل مبعوثــه الشخصــي إعــادة تقيــيم احل 
 .  البعثةوجدوى والية 

ــا     ــة ذاهتـ ــه ويف اجللسـ ــاه اجمللـــس إىل  وجـ ــرئيس انتبـ الـ
ــرار  ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــاورات  أُكـ ــاء مشـ ــد يف أثنـ اجمللـــس عـ

مشــروع القــرار للتصــويت   وبعــد ذلــك طُــرح    .)٤٠(الســابقة
ــرار  واعُتمــــد   ويف )،١٩٩٩( ١٢٢٨باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

   :هيلي نص  ما

 ،إن جملس األمن  

ــه الســابقة بشــأن مســألة الصــحراء     إىل مج إذ يشــري  ــع قرارات ي
) ١٩٩٨( ١٢٠٤الغربيــة، وإذ يؤكــد مــن جديــد بصــفة خاصــة القــرار 

) ١٩٩٨( ١٢١٥، والقــرار ١٩٩٨تشــرين األول/أكتــوبر  ٣٠املــؤرخ 
 ،١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرخ 

كانون الثاين/يناير  ٢٨بتقرير األمني العام املؤرخ  وإذ يرحب  
 ظات والتوصيات الواردة فيه،وباملالح ١٩٩٩

متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف       يقرر  - ١ 
إلتاحـة الفرصـة إلجـراء     ١٩٩٩آذار/مارس  ٣١الصحراء الغربية لغاية 

__________ 

  )٤٠(  S/1999/130.  

مشــاورات بأمــل، وبانتظــار، التوصــل إىل اتفــاق بشــان الربوتوكــوالت  
ني، فضـال  املتعلقة بأنشطة حتديد اهلويـة والطعـون وختطـيط إعـادة التـوط     

عــن املســالة اجلوهريــة املتمثلــة يف اجلــدول الــزمين للتنفيــذ، دون مســاس  
بوحدة جمموعة التـدابري الـيت اقترحهـا األمـني العـام لالسـتئناف الفـوري        
لتحديــد هويــة النــاخبني والبــدء يف عمليــة الطعــون، ودون تشــكيك يف   

 العناصر األساسية لتلك اجملموعة؛

إجـراءات حمـددة لــتمكني    إىل الطـرفني اختــاذ  يطلـب   - ٢ 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني من القيام باألعمال التحضـريية  

فـراد  أعادة توطني الالجئني الصحراويني املؤهلني للتصـويت و إلالالزمة 
 أسرهم األقربني، وفقا خلطة التسوية؛  

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللـس يف أجـل    يطلب - ٣  
 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ ١٩٩٩ارس آذار/م ٢٢أقصاه 

عـــزم األمـــني العـــام علـــى مطالبـــة مبعوثـــه       يؤيـــد  - ٤ 
الشخصي بإعادة تقييم صالحية واليـة البعثـة للتنفيـذ إذا ظلـت إمكانيـة      

 تنفيذ جمموعة التدابري متعذرة وقت تقدمي تقرير األمني العام القادم؛

 أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره.يقرر   ‐ ٥ 
  

ــؤرخ  ا   ــرر امل ــارس  ٣٠ملق (اجللســة  ١٩٩٩آذار/م
 ) ١٩٩٩( ١٢٣٢): القرار ٣٩٩٠

آذار/مـــــارس  ٣٠، املعقـــــودة يف ٣٩٧٦يف اجللســـــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

الســابقة، أدرج جملــس األمــن يف جــدول    اجمللــس مشــاورات 
ن عـ  ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٢أعماله تقرير األمني العام املؤرخ 

ــة  ــة باحلال ــة  املتعلق ــدم الصــحراء الغربي ــرار جملــس  املق عمــال بق
 .)٤١()١٩٩٨( ١٢٢٨األمن 

ــال    ــره  وق ــد  إاألمــني العــام يف تقري ن األمــم املتحــدة ق
نـه قـد   إالـيت طلبتـها املغـرب، و   الربوتوكـول  قدمت إيضـاحات  

وافقـة املغـرب مـن حيـث     مبفيهـا   هتلقى رسالة من املغرب تبلغـ 
وكــوال حتديــد اهلويــة والطعــون حبيــث     ل بروتوســيعدَّ .أاملبــد

سيكونان حباجـة  يف احلسبان التنقيحات الالزمة ومن مث  اأخذي
ملوافقــة كــال الطــرفني. وســيبلغ جملــس األمــن بــالتطورات قبــل  
انتهاء والية البعثـة. وأعـرب عـن ترحيبـه بقيـام املغـرب وقائـد        

__________ 

  )٤١(  S/1999/307.  
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قــوة البعثــة بــالتوقيع علــى اتفــاق بشــأن األلغــام والــذخائر غــري  
إىل التوصـل  ترمـي  شار إىل اخنراط البعثة يف جهـود  أنفجرة وامل

علــى وجــه الســرعة إىل اتفــاق مماثــل مــع جبهــة البوليســاريو.    
ــدة     ــم املتحـ ــية األمـ ــه مفوضـ ــدم الـــذي أحرزتـ ــار إىل التقـ وأشـ

ــيم     ــا يف اإلقل ــد ويف لشــؤون الالجــئني يف ترســيخ وجوده متهي
أعماهلـا   السبيل للبـدء يف عملـها الفـين الـذي ميكنـها مـن إجنـاز       

عـادة الالجـئني الصـحراويني    إلالتحضريية من أجل االسـتعداد  
ــهم. و ــال إن إىل وطنـ ــدما   قـ ــراف املضـــي قـ ــع األطـ علـــى مجيـ

ــاق بشـــ  ــل إىل اتفـ ــئني إىل  أللتوصـ ــادة الالجـ ــول إعـ ن بروتوكـ
وطنــهم، ودعــا جبهــة البوليســاريو أن تســمح باســتئناف عمــل 

ذكـر  ف. والتسجيل األويل لالجئني املقيمني يف خميمـات تنـدو  
يف ضوء اسـتقالة ممثلـه اخلـاص وريثمـا يتخـذ جملـس األمـن        أنه 

ــة عــّين قــرار بشــأن مركــز البعثــة يف املســتقبل، قــد    رئــيس جلن
بالنيابــة. وأوصــى بتمديــد واليــة ممــثال خاصــا لــه حتديــد اهلويــة 
ــة حــىت   ــوفري الوقــت الكــايف    ١٩٩٩نيســان/أبريل  ٣٠البعث لت

بروتوكــويل حتديــد  ن طرائــق تنفيــذ  أىل تفــاهم بشــ إللتوصــل 
 اهلوية والطعون.

الـرئيس (الصـني) انتبـاه اجمللـس     وّجه ويف اجللسة ذاهتا   
ــاء مشــاورات  أُكــان قــد إىل مشــروع قــرار  اجمللــس عــد يف أثن

مشــروع القــرار للتصــويت   وبعــد ذلــك طُــرح    .)٤٢(الســابقة
ــرار  واعُتمــــد   ويف )،١٩٩٩( ١٢٣٢باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  :هيلي نص  ما
  إن جملس األمن،  
ــه الســابقة بشــأن مســألة الصــحراء      إذ يشــري   ــع قرارات إىل مجي
  الغربية،

آذار/مـــارس  ٢٢بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ   وإذ يرحـــب  
  وباملالحظات والتوصيات الواردة فيه، ١٩٩٩

__________ 

  )٤٢(  S/1999/354.  

ــة علـــى    وإذ يرحـــب   ــة املغـــرب املبدئيـ ــة حكومـ ــا مبوافقـ أيضـ
ب اجلبهــة جمموعــة تــدابري األمــني العــام، وإذ يشــري إىل قبوهلــا مــن جانــ   

  الشعبية لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهب،
متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف       يقرر  - ١  

إلتاحة الفرصة للتوصل  ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٣٠الصحراء الغربية حىت 
إىل تفــاهم بــني مجيــع األطــراف املعنيــة بشــأن الطرائــق التفصــيلية لتنفيــذ  

وتقــدمي الطعــون، مبــا يف ذلــك وضــع جــدول  بروتوكــويل حتديــد اهلويــة 
  ؛زمين منقح للتنفيذ على حنو حيفظ تكامل جمموعة تدابري األمني العام

إىل كـــال الطـــرفني املضـــي قـــدما يف إجـــراء  يطلـــب  - ٢  
املناقشات الالزمة للتوصل إىل اتفاق بشأن بروتوكول إعادة الالجـئني،  

يئــة الســبل لعــودة حــىت ميكــن البــدء يف مجيــع جوانــب العمــل الــالزم لته
الالجئني، مبا يف ذلك تدابري بناء الثقة، ويف هذا الصـدد، يرحـب بقـرار    
ــماح      ــذهب السـ ــراء ووادي الـ ــاقية احلمـ ــر السـ ــعبية لتحريـ ــة الشـ اجلبهـ
باستئناف األنشـطة السـابقة للتسـجيل الـيت تضـطلع هبـا مفوضـية األمـم         

  ؛املتحدة لشؤون الالجئني يف تندوف
ــة  بتوقيــع حكومــة  يرحــب  - ٣   املغــرب وقائــد قــوة البعث

 ١٣لالتفاق املتعلق باأللغام والذخائر غـري املنفجـرة املـذكور يف الفقـرة     
من تقرير األمني العام، وحيـث اجلبهـة الشـعبية لتحريـر السـاقية احلمـراء       

  ؛ووادي الذهاب على االشتراك يف مسعى مماثل
إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس حبلـول       يطلب  - ٤  

  ؛تقريرا عن تنفيذ هذا القرار ١٩٩٩سان/أبريل ني ٢٣
  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ٥  

  
ة (اجللســ ١٩٩٩نيســان/أبريل  ٣٠املقــرر املــؤرخ   

  )١٩٩٩( ١٢٣٥: القرار )٣٩٩٤
ــته اجليف    ــودة  ،٣٩٩٤لسـ ــان/أبريل  ٣٠يف املعقـ نيسـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

الســابقة، أدرج جملــس األمــن يف جــدول     اجمللــس مشــاورات
 ١٩٩٩نيســان/أبريل  ٢٧أعمالــه تقريــر األمــني العــام املــؤرخ  

عمال بقرار جملـس األمـن    ،بالصحراء الغربية ةتعلقاملعن احلالة 
٤٣()١٩٩٩( ١٢٣٢(.  

ــال    ــام  وقـ ــره إاألمـــني العـ ــة  يف تقريـ ــرب وجبهـ ن املغـ
بشـأن   نيالـرمسي  موقفيهمـا عن قريب عما ان بلغالبوليساريو سي

__________ 

  )٤٣(  S/1999/483.  
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الربوتوكــــوالت والتوجيهــــات التنفيذيــــة، الــــيت تــــنص علــــى 
ــة يف   ــة حتديـــد اهلويـ ــتئناف عمليـ ــه  ١اسـ  ١٩٩٩حزيران/يونيـ

. ١٩٩٩متوز/يوليــه  ١الطعــون يف تقــدمي عمليــة الشــروع يف و
ــون يف       ــة والطع ــد اهلوي ــييت حتدي ــن شــأن إجــراء عمل نفــس وم

لكنــه الســتفتاء اخلاصــة بعمليــة االزمنيــة  هلــةوقــت تقصــري املال
ــ اتاجــيحتســيزيد مــن اال الــيت  اتيوقاملوظفني والســاملتعلقــة ب
امليزانية يف الوقـت  إضافية فيما يتعلق بحات اقتراسيقدم بشأهنا 

فوضـية واملغـرب   املأبلغ اجمللس بأن املشاورات بـني  واملناسب. 
املفوضـية   ستقرارترتيبات رمسية الوضع ت بالفعل إىل فضقد أ

نظم مشـاورات بشـأن الربوتوكـول املـ    بـدأتا  يف اإلقليم، وأهنما 
نفـــس  حذوانت، وســـوطنـــهمدة الالجـــئني إىل ولتخطـــيط لعـــل

. وأعـرب عـن ترحيبـه    عما قريـب  مع جبهة البوليساريواحلذو 
ــة األمــم     باالتفاقــات العســكرية الــيت مت التوصــل إليهــا بــني بعث

األلغــام والــذخائر غــري حتديــد مواقــع املتحــدة والطــرفني بشــأن 
ــدأ   إىل  املنفجــرة، وأشــار  ــهما قــد ب ــذ تلــك  أن كــال من يف تنفي

علـى   فقـ تواالتفاقات. وأكد على أن تنفيـذ اجلـدول الـزمين ي   
العديد من االفتراضات احلامسة، ولكن إذا اتفـق الطرفـان علـى    

ينبغــي  فإنــه الربوتوكــوالت والتوجيهــات التنفيذيــة املقترحــة    
 ة سـتة أشـهر حـىت تشـرين    فتـر جمللس األمن متديد والية البعثـة ل 

تقــدمي تقــارير إىل عزمــه عــن أعــرب و .١٩٩٩/أكتــوبر األول
  التقدم احملرز.    بشأن اجمللس كل شهرين 

الـــرئيس (فرنســـا) انتبـــاه وجـــه ويف اجللســـة نفســـها،   
عــد يف ســياق مشــاورات أُكــان قــد اجمللــس إىل مشــروع قــرار 

 مشـــروع القـــرار  طُـــرح بعـــد ذلـــك  و .)٤٤(اجمللـــس الســـابقة 
 ،)١٩٩٩( ١٢٣٥وصفه القـرار  باإلمجاع بللتصويت واعُتمد 

  :هيلي نص  ما ويف
  

  إن جملس األمن،  
  إىل مجيع قراراته السابقة بشأن مسألة الصحراء الغربية،إذ يشري   

__________ 

  )٤٤(  S/1999/489.  

نيسـان/أبريل   ٢٧علما بتقرير األمـني العـام املـؤرخ    وإذ حييط   
  وباملالحظات والتوصيات الواردة فيه، ١٩٩٩

ة لالسـتفتاء يف  متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـد     يقرر  - ١  
  ؛١٩٩٩أيار/مايو  ١٤الصحراء الغربية حىت 

إىل األمـني العـام أن يبقـي اجمللـس علـى علـم        يطلب  - ٢  
بكافة التطورات اهلامة اليت تستجد يف تنفيذ خطـة التسـوية واالتفاقـات    
اليت توصل إليها الطرفـان، وحسـب االقتضـاء بشـأن اسـتمرار صـالحية       

  والية البعثة؛
  بقي املسألة قيد نظره.أن ي يقرر  - ٣  

  
اجللســــة ( ١٩٩٩أيار/مــــايو  ١٤قــــرر املــــؤرخ امل  

  )١٩٩٩( ١٢٣٨: القرار )٤٠٠٢
ــة يف    ــودة  ،٤٠٠٢اجللســــ ــايو ١٤يف املعقــــ  أيار/مــــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

الســابقة، أدرج جملــس األمــن يف جــدول    اجمللــس  مشــاورات
 ١٩٩٩نيســان/أبريل  ٢٧ؤرخ أعمالــه تقريــر األمــني العــام املــ 

ــة   ــة، وإضــافة تشــمل نــص    املتعلقــةعــن احلال بالصــحراء الغربي
ــائق  ــة  اخلمــــــس الوثــــ الــــــيت أحيلــــــت إىل املغــــــرب وجبهــــ
  .)٤٥(البوليساريو

الـــرئيس (غـــابون) انتبـــاه وجـــه ويف اجللســـة نفســـها،   
مشـاورات اجمللـس    أثنـاء عد أُكان قد اجمللس إىل مشروع قرار 

  .)٤٦(السابقة
ــاه اجمللــس إىل    ويف اجلل   ــرئيس انتب ســة نفســها، وجــه ال

من األمـني   تنيموجه ١٩٩٩أيار/مايو  ١٣رسالتني مؤرختني 
 ،علـى التـوايل   ،العام حييل هبما ردا املغرب وجبهة البوليسـاريو 

ة تـدابري األمـني العـام الـيت     جمموعـ على الطرائق املفصـلة لتنفيـذ   
واجلـدول  الطعـون  تقـدمي  تتعلق بتحديد هوية الناخبني وعمليـة  

  .)٤٧(الزمين املنقح للتنفيذ
__________ 

  )٤٥(  S/1999/483  وAdd.1.  
  )٤٦(  S/1999/556.  
  )٤٧(  S/1999/554  وS/1999/555.  
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رح مشروع القـرار للتصـويت،   طُ ،ويف اجللسة نفسها  
ــرار    ويف ،)١٩٩٩( ١٢٣٨واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  :هيلي نص  ما
  

  إن جملس األمن،  
ــه الســابقة بشــأن مســألة الصــحراء      إذ يشــري   ــع قرارات إىل مجي
  الغربية،

ـــ   وإذ يرحــــــب   ــام املـــ ــر األمــــــني األمــــــني العــــ ؤرخ بتقريــــ
  وباملالحظات والتوصيات الواردة فيه، ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٢٧

كـذلك بقبـول حكومـة املغـرب واجلبهـة الشـعبية        وإذ يرحب  
لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهب الطرائق املفصـلة لتنفيـذ جمموعـة    
ــة الطعــون      ــاخبني وعملي ــة الن ــد هوي ــدابري األمــني العــام املتصــلة بتحدي ت

قح للتنفيذ، باعتبارها أساسا جيدا إلهناء هذه املرحلـة  والدول الزمين املن
  من خطة التسوية، وإذ حييط علما برساليت الطرفني،

أن ميدد والية بعثة األمم املتحدة لالسـتفتاء يف   يقرر  - ١  
مــن أجــل اســتئناف   ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ١٤الصــحراء الغربيــة حــىت  

بـرام مجيـع االتفاقـات    عملية حتديد اهلوية والشروع يف عملية الطعون وإ
ــدمي       ــد حقــوق مق ــد تأكي ــذ خطــة التســوية. ويعي ــة لتنفي ــة الالزم املعلق

يتم حتويل عمليـة الطعـون إىل جولـة أخـرى مـن       الطلبات، على أمل أال
  جوالت حتديد اهلوية؛

الزيادة املقترحـة يف عـدد مـوظفي جلنـة حتديـد       يؤيد  - ٢  
زيـادة املقترحـة يف   اهلوية من مخسة وعشـرين إىل ثالثـني عضـوا وكـذا ال    

أنشــطة الــدعم الالزمــة، مــن أجــل تعزيــز اللجنــة ومتكينــها مــن مواصــلة  
جملـس  عـن  عملها بسلطة واستقاللية كـاملتني، وفقـا لواليتـها الصـادرة     

  األمن، ومن إجناز مهامها على وجه السرعة؛
إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا، كـل مخسـة     يطلب  - ٣  

اهلامـة يف تنفيـذ خطـة التسـوية وال سـيما       وأربعني يوما، عن التطـورات 
بشـأن املسـائل التاليـة الـيت يســتند إليهـا اجمللـس، ضـمن مسـائل أخــرى،         
لدى النظـر يف متديـد آخـر لواليـة البعثـة: التعـاون الكامـل واملطلـق مـن          
جانب الطرفني خالل استئناف عملية حتديد هوية الناخبني وبدء عملية 

مــن  ٤٢علــى طرائــق تنفيــذ الفقــرة الطعــون؛ وموافقــة حكومــة املغــرب 
اتفـــاق مركـــز القـــوات؛ واتفـــاق الطـــرفني علـــى الربوتوكـــول املتعلـــق   

مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني أن بــالالجئني؛ والتأكــد مــن 
  تعمل بشكل تام يف املنطقة؛

إىل مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجـئني    يطلب  - ٤  
ن تــدابري بنــاء الثقــة ومواقيــت أن تقــدم إىل جملــس األمــن توصــيات بشــأ

  تنفيذها؛

إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجمللـس جـدوال     يطلب  - ٥  
زمنيــا منقحــا واآلثــار املاليــة املترتبــة علــى إجــراء اســتفتاء تقريــر املصــري   
لشــعب الصــحراء الغربيــة وفقــا خلطــة التســوية واالتفاقــات املربمــة مــع    

  الطرفني بشأن تنفيذه؛
  املسألة قيد النظر. أن يبقي يقرر  - ٦  

  
اجللسـة  ( ١٩٩٩أيلول/سـبتمرب   ١٣ر املؤرخ املقر  

  )١٩٩٩( ١٢٦٣: القرار )٤٠٤٤
ــة يف    ــودة  ،٤٠٤٤اجللسـ ــبتمرب  ١٣يف املعقـ أيلول/سـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

الســابقة، أدرج جملــس األمــن يف جــدول    اجمللــس  مشــاورات
عـن   ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٨م املؤرخ أعماله تقرير األمني العا

عمـال بقـرار جملـس    املقدم  ،احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية
  .)٤٨()١٩٩٩( ١٢٣٨األمن 

ــال    ــره  وقـ ــام يف تقريـ ــني العـ ــة  إاألمـ ــلة عمليـ ن مواصـ
ــة يف    ــد اهلوي ــة حتدي أيلول/ســبتمرب  ٦الطعــون واســتئناف عملي

ــأخريات،    ن اعتبارمهــا مؤشــري ميكــن، رغــم حــدوث بعــض الت
ــنقص يف      نيإجيــابي ــن معاجلــة بعــض أوجــه ال ــرغم م ــى ال . وعل

مــوظفي األمــم املتحــدة املــؤهلني، كــان عــدد الطعــون املقدمــة  
عــدد مــن إيفــاد  اقتضــىاملزيــد مــن الوقــت و اســتدعىكــبريا و

. وأشـار إىل  يف البداية صوراما كان متيتجاوز بكثري املوظفني 
بــني ك ارتشــخــذت باالاُتدة الالجــئني اعــإل االســتعداداتأن 

ــة  ــية والبعثـ ــلة  وأن  ،املفوضـ ــاورات ذات الصـ ــوع املشـ باملوضـ
املناقشــات وقــال إن مــع املغــرب وجبهــة البوليســاريو.  جتــري 
مـن   ٤٢بني البعثة واملغـرب بشـأن طرائـق تنفيـذ الفقـرة      جتري 

لسـالح ومـن   قـوات البعثـة ل  حبمل  ةاملتعلقاتفاق مركز القوات 
قائال إنه رغـم  تقريره  ذلك الشهر. واختتمتنجز يف املتوقع أن 

 يسأنـه لـ  رغـم  التوقعات، وال ترقى إىل مستوى ن التطورات أ
إىل  ةباإلضــافتقــدمي جــدول زمــين مــنقح يســمح لــه بيف وضــع 

__________ 

  )٤٨(  S/1999/954.  
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ــة  ــار املالي ــة اآلث ــار  املترتب ــك ، ميكــن اعتب ــدما.  تل التطــورات تق
ثالثـة أشـهر،    فتـرة وأوصى بأن ميدد جملس األمن والية البعثة ل

ــانون األو ١٤حــىت  ــا ي ،١٩٩٩ل/ديســمرب ك ــاء إســمح بمم هن
  حتديد اهلوية واالستعدادات حنو املراحل املقبلة.  عملية 

الــرئيس (هولنــدا) انتبــاه   وّجــه ويف اجللســة نفســها،    
عــد يف ســياق مشــاورات أُكــان قــد اجمللــس إىل مشــروع قــرار 

 مشـــروع القـــرار طُـــرح بعـــد ذلـــك  و .)٤٩(اجمللـــس الســـابقة 
 ،)١٩٩٩( ١٢٦٣فه القـرار  باإلمجاع بوصللتصويت واعُتمد 

  :هيلي نص  ما ويف
  

  إن جملس األمن،  
  إىل مجيع قراراته السابقة املتعلقة بالصحراء الغربية، إذ يشري  
أيلول/ســـبتمرب  ٨بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  وإذ يرحـــب  
  وباملالحظات والتوصيات الواردة فيه، ١٩٩٩

ني وبـدء  أيضا باستئناف عملية حتديد هوية الناخب وإذ يرحب  
  عملية الطعون،

متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف       يقرر  - ١  
ممــا يســمح  ١٩٩٩كــانون األول/ديســمرب  ١٤الصــحراء الغربيــة حــىت 

 ٢١بإهناء عملية حتديـد هويـة النـاخبني علـى النحـو املتـوخى يف الفقـرة        
مجيـع   مـن أجـل تنفيـذ تـدابري بنـاء الثقـة وإبـرام        ،من تقرير األمـني العـام  

االتفاقـــات املعلقـــة الالزمـــة لتنفيـــذ خطـــة التســـوية، ومواصـــلة عمليـــة   
الطعـــون، ويؤكـــد مـــرة أخـــرى حقـــوق مقـــدمي الطلبـــات مـــع توقعـــه 

  تتحول عملية الطعون إىل جولة ثانية لتحديد اهلوية؛  أال
إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا كـل مخسـة       يطلب  - ٢  

  نفيذ خطة التسوية؛وأربعني يوما عن التطورات املهمة يف ت
أيضــا إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جملــس    يطلــب  - ٣  

األمن قبل هناية الوالية احلالية تقييما شامال للخطوات املتخـذة إلكمـال   
عملية الطعون، واستيفاء االحتياجات من املوظفني على النحو املبني يف 

الفتـرة   التقرير. وكذلك التحضـري لعمليـة إعـادة تـوطني الالجـئني وبـدء      
  االنتقالية؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ٤  

  __________ 

  )٤٩(  S/1999/964.  

 ١٩٩٩ كـانون األول/ديسـمرب   ١٤ املقـرر املـؤرخ    
  )١٩٩٩( ١٢٨٢: القرار )٤٠٨٠اجللسة (
كــــــــانون  ١٤يف املعقــــــــودة  ،٤٠٨٠اجللســــــــة يف   

مت التوصـل  كان قد وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٩ األول/ديسمرب
أدرج جملـــس األمـــن يف الســـابقة، اجمللـــس  إليـــه يف مشـــاورات

ــؤرخ     ــام املــ ــر األمــــني العــ ــه تقريــ ــدول أعمالــ ــانون  ٦جــ كــ
بالصــحراء الغربيــة املتعلقــة عــن احلالــة  ١٩٩٩ األول/ديســمرب

  .)٥٠()١٩٩٩( ١٢٦٣عمال بقرار جملس األمن املقدم 
 تبقـى  مـا حتديـد هويـة   يف تقريره إن األمني العام وقال   

 H41ة جمعـــات القبليـــتمقـــدمي الطلبـــات مـــن المـــن فـــرادى 
كتمـــــل حبلـــــول هنايـــــة الشـــــهر، يســـــوف  J51/51 و H61 و

نشــر اجلــزء الثــاين مــن قائمــة النــاخبني املؤقتــة وسيســمح هــذا ب
ــة الطعــون بالنســبة هلــم.    العــدد وأضــاف قــائال إن وبــدء عملي
وضــوع  بشــأن منيلطــرفلاحلــايل للطعــون واملواقــف املتعارضــة 

تاء قبـل عــام  االســتف عقـد ل ضـئيال ال تتـيح إال احتمــاال  املقبوليـة  
ــه . هأو حــىت بعــد ٢٠٠٢ مل يتحقــق تقــدم ملمــوس يف  ومبــا أن

تـدابري بنـاء الثقـة عـرب احلـدود،      بشـأن  مشروع خطة املفوضـية  
الطــرفني إىل التعــاون مــع املفوضــية والبعثــة دون     فإنــه يــدعو  

ــاء ــع مجيــــع األطــــراف يف     إبطــ ، واســــتئناف املشــــاورات مــ
ية. ويف ضـوء  املفوضـ الـذي أعدتـه    بروتوكول إعـادة الالجـئني  

التطــورات، أوصــى بــأن ميــدد اجمللــس واليــة البعثــة حــىت   تلــك
ــت   ٢٠٠٠شــباط/فرباير  ٢٩ ــد الســتكمال إلتاحــة الوق حتدي

اهلوية، والسماح ملمثله اخلاص مبواصلة السعي إىل التوفيق بـني  
دة الالجئني واجلوانب احلامسة اعإعملية الطعون وشأن باآلراء 

لتسـوية. وأشـار إىل إمكانيـة    ل األمـم املتحـدة  األخرى يف خطة 
يف تنفيــذ خطــة  مــن مثمواجهــة صــعوبات يف هــذه العمليــة، و 

  التسوية ذاهتا يف غضون فترة زمنية معقولة.  
__________ 

  )٥٠(  S/1999/1219.  
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الــرئيس (اململكــة املتحــدة) وجــه ويف اجللســة نفســها   
ــدم مــن فرنســا واالحتــاد        ــاه اجمللــس إىل مشــروع قــرار مق انتب

  .)٥١(تحدةالروسي واململكة املتحدة والواليات امل
يـؤمن  ه بلـد  وقبل التصويت، قال ممثل ناميبيـا إن وفـد    

ق شعب الصحراء الغربية غري القابـل للتصـرف   حبراسخا إميانا 
ألمـــم املتحـــدة اأن خطـــة بـــريـــر املصـــري واالســـتقالل، ويف تق

اآلليـة الوحيـدة ذات املصـداقية    تظـل  لصحراء الغربية لللتسوية 
بالتأييـد  تسـوية حتظـى   لتحقيق ذلك. وأبلغ اجمللس بـأن خطـة ال  

ه بلـــد وفـــد مـــن منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة. وذكـــر أنالتـــام 
تمديـــد واليـــة البعثـــة حـــىت بيقضـــي نيـــا فيفضـــل قـــرارا  كـــان
مـا أوصـى بـه األمـني العـام، يف      وفق  ٢٠٠٠شباط/فرباير  ٢٩

حــني ينتظــر تقريــرا أكثــر مشــوال. ويف رأيــه، ال ميثــل مشــروع   
لألمــني العــام، وكــان  القــرار بصــدق مضــمون التقريــر األخــري 

ــا  ــهج وجتاهــل  الانتقائي ــها اجمللــس  رجــحشــواغل ن ة أعــرب عن
على سـبيل املثـال إغفـال اإلشـارة إىل القلـق      ومن ذلك ، سابقا

) ١٩٩٩( ١٢٣٨الــــذي أعــــرب عنــــه اجمللــــس يف القــــرارين 
 ) اللـــذين نصـــا علـــى ضـــرورة أال تتحـــول ١٩٩٩( ١٢٦٣ و

د اهلويـة.  حتديـ جـوالت   عمليـة الطعـون إىل جولـة جديـدة مـن     
، مــن وجهــة نظــر وفــد مشــروع القــرار يرســمقــائال إن وتــابع 
ؤثر سـلبا علـى تنفيـذ خطـة التسـوية      وقد ت ،صورة سلبيةبلده، 

ــدويل. وهلــذه األســباب     ــة إىل اجملتمــع ال ويبعــث برســالة خاطئ
  .)٥٢(تأييد مشروع القراره بلد بوسع وفد ليس

رح مشروع القـرار للتصـويت،   ويف اجللسة نفسها، طُ  
 شـيء، مـع امتنـاع ناميبيـا     صوتا مقابـل ال  ١٤بأغلبية عتمد وا

ــويت  ــن التصـ ــرار  عـ ــفه القـ  ويف .)٥٣()١٩٩٩( ١٢٨٢، بوصـ
  :هيلي نص  ما

__________ 

  )٥١(  S/1999/1239.  
  )٥٢(  S/PV.4080 ٢، الصفحة.  
  .٢الصفحة ، S/PV.4080لالطالع على التصويت، انظر   )٥٣(  

  ،إن جملس األمن  
ــابقة عــن الصــحراء الغربيــة،       إذ يشــري   إىل مجيــع قراراتــه الس

ــراران   وال ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٨ســيما الق ــايو  ١٤) امل ، ١٩٩٩أيار/م
  ،١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ١٣ ) املؤرخ١٩٩٩( ١٢٦٣  و

ــؤرخ   وإذ يرحـــــب   ــام املـــ ــر األمـــــني العـــ ــانون  ٦بتقريـــ كـــ
  وباملالحظات والتوصيات الواردة فيه، ١٩٩٩األول/ديسمرب 

متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف       يقرر  - ١  
ــة حــىت   مــن أجــل اســتكمال   ٢٠٠٠شــباط/فرباير  ٢٩الصــحراء الغربي

ر قائمــة مؤقتـة ثانيـة للنـاخبني، ومباشــرة    حتديـد هويـة النـاخبني، وإصـدا    
  ؛J51L52 و H61 و H41 عملية الطعون فيما يتعلق بالتجمعات القبلية

بإعـادة تأكيـد الطـرفني اتفاقهمـا مـن حيـث        يرحب  - ٢  
املبدأ على مشروع خطة العمل املتعلقة بتـدابري بنـاء الثقـة عـرب احلـدود،      

قـدميها عمـال بـالقرار    مبا يف ذلك االتصاالت الشخصية، وهي خطة مت ت
ــم املتحــدة     ١٩٩٩( ١٢٣٨ ــع مفوضــة األم ــاون م ــا التع )، ويهيــب هبم

السامية لشؤون الالجئني والبعثة للشـروع يف هـذه التـدابري بـدون مزيـد      
  من التأخري؛
بالقلق من أن املشاكل اليت يثريها العـدد   علما حييط  - ٣  

اقف املتعارضة احلايل من املرشحني الذين مارسوا حقهم يف الطعن واملو
اليت اختذها الطرفان بشأن مسألة املقبولية يبدو أهنا تتـيح إمكانيـة ضـئيلة    

أو حىت بعده، ويؤيد عزم األمـني العـام    ٢٠٠٢ لعقد االستفتاء قبل عام
علــى إعطــاء تعليمــات ملمثلــه اخلــاص ليواصــل مشــاوراته مــع الطــرفني     

ــني وجهــات نظرمهــا امل      ــق ب ــذه املســائل، ســعيا للتوفي تعارضــة بشــأن ه
يتعلـق بعمليـة الطعـون، وإعـادة تـوطني الالجـئني، وغـري ذلـك مـن           فيما

  اجلوانب احلامسة يف خطة التسوية اليت وضعتها األمم املتحدة؛
أيضا بتقدير األمني العام أنـه ميكـن، مـع     حييط علما  - ٤  

ذلـــك، مواجهـــة صـــعوبات يف التوفيـــق بـــني آراء الطـــرفني املتعارضـــة،  
مـني العـام أن يقـدم تقريـرا قبـل هنايـة هـذه الواليـة         وعليه، يطلب إىل األ

عن احتماالت إحـراز تقـدم يف تنفيـذ خطـة التسـوية خـالل فتـرة زمنيـة         
  معقولة؛

  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ٥  
  
  
      
  




