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بشــأن  70/98م اختــذا اجلمعيــة العامــة القــرار  2015كــانون األول/ديســمرب  9يف  - 1
متوز/يوليـه   1مسألة الصحراء الغربيةم بدون تصويت. واـذا التقريـرم الـذغ يغاـف الفتـرة مـن       

 من القرار اآلنف ذكره. 7م مقدم وفقا للفقرة 2016حزيران/يونيه  30إىل  2015
ويتناول جملس األمن مسألة الصحراء الغربية باعتباراا مسألة تتعلـ  بالسـالم واألمـنم     - 2

حا سياسف مقبول مـن الاـرفنيم  ـا ي فـا لشـع       ”اا متتالية إىل التوصا إىل داعيا يف قرار
وتتناوهلا اللجنة الرابعة التابعـة للجمعيـة العامـة  جلنـة املسـا ا      “. الصحراء الغربية تقرير مصريه

السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار( واللجنة اخلاصة املعنيـة االـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل       
والشعوب املستعمرة باعتباراـا إقليمـا  ـري متمتـحل بـاحل م الـذال ومسـألة تتعلـ  ب هنـاء           للبلدان

 االستعمار.
م قــدتمتت تقريــرا إىل جملــس األمــن عــن  (2015  2218وعمــال بقــرار جملــس األمــن   - 3

اجمللــس باحلالــة علــ  يف التقريــر (. وأبلغــت S/2016/355احلالــة فيمــا يتعلــ  بالصــحراء الغربيــة  
م واالــة ســري املفاواــاا السياســية بشــأن الصــحراء الغربيــةم وبأنشــا  وأنشــاة واقــحلأرض ال

التحــدياا القا مــة أمــام عمليــاا بعاــة األمــم املتحــدة   بو مر ــيس ديــواب ومبعــوخف الشخصــف 
لالستفتاء يف الصحراء الغربيةم فضال عن اخلاـواا املتخـذة ملعاجلتـ ام متشـيا مـحل للـ  جملـس        

 .  (2015  2218األمن يف قراره 
 مسـال مابوعـة وـو مـن ال   ن اجلـدار الرملـف   ت احلياة العامة عل  اجلان  الغـر  مـ  ظلو - 4

أيلول/سـبتمرب انتخابـاا بلديـة وأجريـت      4خالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير. فقـد أتجريـت يف      
للمرة األوىل انتخاباا ج وية يف املغرب ويف الصحراء الغربية عل  اجلان  الغـر  مـن اجلـدار    

ابـاا دون وقـوأ أغ حـاد     الرملف. واسـ  مـا اسـتااعت البعاـة مالح تـهم جـرا االنتخ      
عل  اجلان  الغر  من اجلدار الرملف عل  الر م من الواحل املتنازأ عليه لإلقليم برمتـه. وقـام   

وإىل الداخلـــة يف  2015امللـــم  مـــد الســـادإ بزيـــارة إىل العيـــون يف تشـــرين الاـــاب/نوفمرب 
ــه الســنوغ تشــرين الاــاب/نوفمرب خ 6. وألقــ  امللــم مــن العيــون يف  2016شــباف/فرباير  ااب

ــادرة احل ـــــم     ــراء. وقـــــال إن مبـــ ــنوية األربعـــــني للمســـــرية اخلضـــ  ناســـــبة الـــــذكرا الســـ
تابيق ا يبقـ  راينـا بالتوصـا إىل حـا     ”وإن “ أقص  ما مي ن للمغرب أن يقدمه اف”الذال 

وأواـح امللـم أن إدمـاإل ايقلـيم يف املغـرب املوحـد       “. سياسف هنا فم يف إلار األمـم املتحـدة  
تشـرين الاـاب/نوفمرب    12ويف “. النموذإل التنموغ لألقـاليم اجلنوبيـة  ”من خالل سيتم أساسا 

مبينـا   م املتحـدةم عمـر اـاللم   مـ املماا الدا م للمغـرب لـدا األ   شباف/فربايرم كت  إيّل 15و 
أن املبادرة ستشما مشاريحل يف جماالا الفوسفاا والزراعة ومصـايد األاـاو والسـياحةم وأن    

 باليني دوالر.   7.7 ون ميزانيت ا العامة ست

http://undocs.org/ar/A/RES/70/98
http://undocs.org/ar/S/RES/2218(2015)
http://undocs.org/ar/S/2016/355
http://undocs.org/ar/S/RES/2218(2015)
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تشـرين الاـاب/نوفمربم أشـرات إىل أن الواـحل النـ ا ف للصـحراء        4ويف بيان صـادر يف   - 5
والـ  نصـت علي ـا قـراراا جملـس       علي ـا  الـ  أشـر   الغربية او مواوأ العمليـة التفاواـية   

ن بــدو’’األمــن املتعاقبــة بشــأن اــذه املســألة. وأعربــتت عــن األســف لغيــاب مفاواــاا جــادة   
شروف مسبقة واسن نية مـن أجـا التوصـا إىل حـا سياسـف مقبـول للاـرفني ي فـا لشـع           

تشرين الااب/نوفمربم زارب السـيد اـالل ليعـرب عـن      5ويف “. الصحراء الغربية تقرير مصريه
ــ  أن اســتخدام اصــاال        ــه. وشــدد عل ــان وتوقيت ــن مضــمون البي الواــحل ”اســتياء املغــرب م

حـا  ”محل قراراا جملس األمنم ال  دعا في ـا اجمللـس إىل إدـاد    أمر جديد ويتعارض “ الن ا ف
األمــني العــام جلب ــة    تشــرين الاــاب/نوفمربم كتــ  إيلّ   17ويف “. سياســف مقبــول للاــرفني  

ــةم مؤكـــدا     ــا بـــدعول إىل مفاواـــاا حقيقيـ ــزم مرحبـ ــد العزيـ ــاريوم  مـــد عبـ ــدالبوليسـ  تأييـ
 ‘‘.ن يستمر الزناأ إىل ما ال هنايةال مي ن السما  بأ’’البوليساريوم و ذرا من أنه 

ــة واألنشـــاة     - 6 ــاة العامـ ــ ني قـــرب تنـــدو م اجلزا ـــرم كانـــت احليـ ويف خميمـــاا الالجـ
فـ  عليـه مـحل اجلزا ـر وجب ـة      تُّا ااالجتماعية متضف سلميا ويف منا  اادئ نسبيا. وعل  حنـو مـ  

ىل خميمـاا الالجـ ني   البوليساريوم قامت مفواية األمم املتحـدة حلقـوا اينسـان بزيـارة فنيـة إ     
ــرة مــن    ــدو  يف الفت ــه إىل  29قــرب تن ــارة  2015آب/أ ســاس  4متوز/يولي ــت الزي . وم ن

القا مـة  الـة حقـوا اينسـان والتحـدياا     إملام ـا ا املفواية من مجحل معلوماا مباشرة وزيـادة  
ــارة أيضــا املفواــية مــن است شــا  أشــ ال التعــاون يف      يف خميمــاا الالجــ ني. وم نــت الزي

با لضمان احلماية الفعالة حلقوا اينسان للجميـحل. وأجريـت زيـارة لاخلـةم علـ  النحـو       املستق
ــة يف         ــحراء الغربيـ ــة بالصـ ــون والداخلـ ــربم إىل العيـ ــحل املغـ ــتركة مـ ــورة مشـ ــه بصـ ــ  عليـ املتفـ

 .  2015نيسان/أبريا 
  ال رو  املعيشية القاسيةم الـ فوال تزال احلالة اينسانية صعبة يف خميماا الالج ني.  - 7

 2015يف تشـرين األول/أكتـوبر    تفاقمـت لمعونـة اينسـانيةم   املستمر لتدب أصال من التأخرا 
نتيجــة تســاقم األماــار بغــزارة ملــدة لويلــةم حيــا أدا اــذه األماــار إىل إحلــاا الــدمار           

ال اري من البيـوا الاينيـة لالجـ ني والـبت التحتيـة وايمـداداا        أتلفتباملخيماا اخلمسةم إذ 
وأما النداء املشترو بني الوكاالا ملواج ة حالـة الاـوارئ فقـد تلقـ  متـويال  ـدودام        الغذا ية.

واو ما أتا  تنفيذ جزء فقم من األنشاة املقررة. وباملاام ال يـزال نقـه التمويـا يـؤخر علـ       
 العادية األخرا يف املخيماا.الالج ني برامج 

 2015كـانون األول/ديسـمرب    22إىل  16ون مت جب ة البوليساريو يف الفتـرة مـن    - 8
ــحل عشــرة. ويف    ــام الراب ــد انتخــاب  مــد    23مؤمتراــا الشــعع الع كــانون األول/ديســمربم أعي

م عــني مســؤولني 2016 العزيــز أمينــا عامــا جلب ــة البوليســاريو. ويف كــانون الاــاب/ ينــاير  عبــد
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 أيـار/  31وم يف جددا يف عدة جماالا. وبعد رحيا عبد العزيزم األمني العام جلب ـة البوليسـاري  
يومـا وبـدأا األعمـال التحضـريية      40م أعلنت قيادة البوليساريو فترة حـداد مـن   2016 مايو

 .2016لتن يم مؤمتر النتخاب أمني عام جديد يف أوا ا متوز/يوليه 
وبال  مينم بدأ مبعوخف الشخصـف للصـحراء الغربيـةم كريسـتوفر روإم يف ت ايـف       - 9

الانا يـة والدبلوماسـية امل وكيـة لتشـجيحل أف ـار جديـدة  ـد         ج وده مـن خـالل املشـاوراا    
ــرة املشــمولة       ــأربحل رحــالا خــالل الفت ــام ب اســت نا  املفاواــاا السياســية بــني الاــرفني. وق

ــة  مــن   ــالتقرير إىل املناق ــول/ ســبتمرب   10آب/أ ســاس إىل  31ب ــن 2015أيل إىل  19؛ وم
؛ ومــن  2015الاــاب/نوفمرب  تشــرين   30إىل  22؛ ومــن  2015تشــرين األول/أكتــوبر    28
 .  2016شباف/فرباير  25إىل  16
ففــف الربــافم اســتقبا صــال  الــدين مــزوارم وزيــر اخلارجيــةم وعــدد آخــر مــن كبــار   - 10

املســؤولني مبعــوخف الشخصــف. وعــرض اــؤالء مــوقفني ظــا املغــرب علي مــا ألمــد لويــا          
م 2015ة. ففـف أيلول/سـبتمرب   باعتبارمها ف رتني جديدتني يتم اا ما يف الدبلوماسية امل وكي

ــة          ــا يف عملي ــا راي ــة بصــفت ا لرف ــر إىل الااول ــ  اجلزا  ــه أن يست شــف ف ــرة جل ــوا من للب
ــرين      ــر. ويف تشـ ــاب اجلزا ـ ــحل إىل  يـ ــراان يرجـ ــحل الـ ــتمرار الواـ ــدين أن اسـ ــاوضم مؤكـ التفـ

م اقترحــوا عليــه أن يشــجحل تبــادل وج ــاا الن ــر حــول تقريــر املصــري.   2015األول/أكتــوبر 
مـن املـراا   شـاء  عـدد مـا ي  عـود إىل الربـاف   أن يالسـيد مـزوار مبعـوخف الشخصـف علـ       وشجحل 

ملواصـــلة ج ـــوده يف إلـــار الدبلوماســـية امل وكيـــة. وكـــرر كـــذلم التـــزام املغـــرب بالعمليـــة   
التفاواية ال  تقوداا األمم املتحدة. ومن جانبهم أكد ناصر بورياةم الوزير املنتـدب اجلديـدم   

م الــذغ يتماــام مــن وج ــة “2004تفــاام عــام ”عليــه العمليــة اــو أن األســاإ الــذغ تقــوم 
 الصـحراء مغربيـة  ”ن رهم يف حا سياسف ال دعا واحل الصحراء الغربية مواحل تسـاللم ألن  

 “.  بالفعا
ــوخف الشخصـــف يف تشـــرين         - 11 ــد العزيـــز  بعـ ــني العـــام عبـ ــوبم اجتمـــحل األمـ ويف الرابـ

ــوبر  ــة البوليســار  2015األول/أكت ــال إن جب  ــ     . وق ــدخول يف مفاواــاا عل ــتعدة لل يو مس
أساإ أكار مرونـة إذا أبـدا املغـرب أيضـا مرونـة لاخلـة. ويف اجتماعاتـه مـحل الفريـ  املفـاوض           
ــابحل جلب ــة البوليســاريوم رفــخ اــذا األخــري الف ــرتني املقــدمتني مــن املغــرب للدبلوماســية       الت

ية وتأخرياا أكاـر. وأكـدوا أن   امل وكيةم اجة أنه يسع  إىل خل  االلتباإ يف العملية التفاوا
م ولـيس لديـه أغ احتـرام لألمـم املتحـدة      2012املغرب رفخ فعليا عمليـة التفـاوض منـذ عـام     

 وجب ة البوليساريو.  
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ويف اجلزا رم أكد الر يس بوتفليقة أن موقف بالده مل يـتغري وكـرر التأكيـد أن اجلزا ـر      - 12
 اورون آخرون أن اجلزا ر ليسـت لرفـا   سو  تقبا أغ حا تؤيده جب ة البوليساريو. وأكد 

علـ   ‘‘ إاـفاء الاـابحل الانـا ف   ’’يف نزاأ الصحراء الغربيةم رافضـني اجل ـود املغربيـة الراميـة إىل     
بــني اجلزا ــر واملغــرب. ويف نواكشــوفم اجتمــحل مبعــوخف      ‘‘ نزاعــا إقليميــا ’’الــزناأ باعتبــاره  

لـذغ أكـد مـن جديـد موقـف بلـده       الشخصف يف مناسبتني محل الوزير األول حيىي ولد حـدمني ا 
تفاواـية بشـأن الصـحراء. وحـذر     الفيمـا يتعلـ  بالعمليـة    ‘‘ احلياد ايدا ’’الاابت القا م عل  

 الوزير األول و ريه من احملاورين من أن استمرار اجلمود ي دد بتقويخ االستقرار ايقليمف.
ــدن وواشــنان الع      - 13 ــاريس ولن ــد وب ــوخف الشخصــف مدري اصــمة ملواصــلة  كمــا زار مبع

مشاوراته محل أعضاء جمموعة أصدقاء الصـحراء الغربيـة. واجتمـحل أيضـا يف نيويـورو مـحل نا ـ         
 وزير خارجية االحتاد الروسف.

وبالن ر إىل اجلمود املستمر ور ب  يف زيارة البعاةم سافرا إىل املناقـة يف الفتـرة مـن     - 14
سـمارة لالجـ ني قـرب تنـدو      م حيا زرا نواكشوف وخمـيم ال 2016آذار/مارإ  7إىل  3

والرابـــوب وموقـــحل فريـــ  البعاـــة يف بـــري حللـــو واجلزا ـــر العاصـــمة. وكـــان للزيـــارة أربعـــة           
أن ‘ 2’أن أقوم بتقييمف الشخصف وأقدم إس امف اخلاص يف البحا عن تسـوية؛  ‘ 1’أاا   

نـة اينسـانية   أن أقـف علـ  احمل  ‘ 3’أزور البعاة وأشيد باملوظفني املدنيني واملراقبني العس ريني؛ 
أن أتبادل وج اا الن ر بشأن القضايا األخـرا  ‘ 4’الاويلة األمد ال  يوجد في ا الالج ون؛ 
 ذاا االاتمام املشترو محل القادة املعنيني.  

ويف نواكشــوف والرابــوب واجلزا ــر العاصــمةم أجريــتت مناقشــاا مــحل قــادة موريتانيــا     - 15
العمليــة التفاواــية وســبا إحــراز تقــدم. ويف خمــيم   وجب ــة البوليســاريو واجلزا ــر بشــأن حالــة  

الســمارة لالجــ نيم ملســت بنفســف االنفعــاالا ومشــاعر ايحبــاف العميقــة النامجــة عــن العــي  
ســنة دون بصــيه أمــا يف مســتقبا أفضــا. ويف  ادخــال مــحل كــا احملــاورينم   40ألكاــر مــن 

لاـرفنيم ي فـا لشـع     حـا سياسـف مقبـول ل   ”ة يحـراز تقـدم حنـو    عل  احلاجة امللّح أكدات
أيضـا ببـذل املزيـد مـن اجل ـد للتشـجيحل علـ  زيـادة          والتزمتت“. الصحراء الغربية تقرير مصريه

 املساعدة اينسانية املقدمة للمخيماا.  
ت احل ومـة املغربيـة بشـدة علـ  عـدد مـن كلمـال        و ناسبة زيارل إىل املناقةم احتجتـ  - 16

مـن املـوظفني    83بعاـة الدا مـة للمغـرب قا مـة تضـم      آذار/مارإم أرسلت ال 16وأفعايل. ويف 
املــدنيني الــدوليني يف البعاــة واالحتــاد األفريقــف لتلــ  منــ م أن يغــادروا يف  ضــون خالخــة أيــام.  
ونتقا املوظفون املدنيون الدوليون التـابعون لألمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـف الـواردة أاـالام        

العيــونم وأفــراد أســرامم بصــورة مؤقتــةم مــن العيــون إىل  يف القا مــة والــذين كــانوا بالفعــا يف 
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املغرب عـدم   اآذار/مارإ. ويف الوقت نفسهم أبد 20باملاإ  إسبانيا( أو بلداهنم الول  الإ
ــة التفاواــية إىل حــني حــا املســا ا        ــوخف الشخصــف واســت نا  العملي ــه يف اســتقبال مبع ر بت

 املتصلة بالبعاة.
الـذغ ميـدد واليـة     (2015  2285جملـس األمـن القـرار     نيسان/أبريام اختـذ  29ويف  - 17

شـ را. وأكـد القـرار دور البعاـة      12بعاة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة لفتـرة       
نفــذ واليتــ ا علــ   التســليمب بالــدور اهلــام الــذغ تؤديــه البعاــة يف امليــدان وبضــرورة أن ت  ’’]يف 

‘‘. ة ألن تعـود البعاـة إىل أداء وظا ف ـا كاملـة    يشدد عل  احلاجة امللّح’’ومن مث ‘‘ أكما وجه
ــر    ــس اكمــا اعت ــة املفاواــاا   ’’جملل ــان  واصــلة عملي ــزم الارف ــة أن يلت ودعامهــا إىل ‘‘ بأمهي

 ‘‘.دون شروف مسبقة واسن نية’’مواصلة املفاوااا 
م املتحدة ولالـف املغـرب يف أوا ـا حزيران/يونيـهم ت التوصـا      وبعد مباحااا بني األم - 18

إىل تفاام بشأن عودة موظفف البعاة. وكان مقررا أن يبدأ تنفيـذ االتفـاا يف أوا ـا متوز/يوليـه     
 بغية امان عودة البعاة إىل أداء وظا ف ا كاملة.   2016
أسـراام  ـا يف ذلـم مـن     وعل  الر م من اجل ود املتجددة من من ومة األمم املتحدة ب - 19

تقـدم علـ  أرض   إحـراز  عـدم  اسـتمرار  خالل اخنرالف الشخصفم ال يزال يساورب القل  إزاء 
ــة         ــة اجلمــود يف العملي ــأن ايشــ ال الر يســف املاــرو م أغ حال ــاأ ب ــ  اقتن ــين عل ــحل. وإن الواق

امان محايـة   التفاوايةم ال يزال يعرقا اجل ود املبذولة يف مجيحل اجملاالا األخرام  ا يف ذلم
حقــوا اينســان والت امــا االقتصــادغ يف املناقــة والتعــاون يف م افحــة ايراــاب. كمــا أنــه   

لالجـ ني الـذين مـرا علـي م فتـرة لويلـة جـدا واـم          الواقـحل يزال مصدر معانـاة علـ  أرض    ال
ــاف يف صــفو  الالجــ نيم وال     ــ ن ايحب ــة. ف ســيما الشــباب   يعيشــون يف ظــرو  صــعبة للغاي

منــ مم يتزايــد بدرجــة مــارية للقلــ . ويبقــ  مــن الضــرورغ تــذكري الاــرفني والــدول اجملــاورة     
ه. ولـذلم فـ نين   صـوب واجملتمحل الـدويل كـا  سـؤوليته عـن إدـاد حـا للـزناأ وتشـجيحل التقـدم          

أكرر دعول إىل الارفني للتحروم  ساعدة من البلدان اجملـاورةم صـوب إدـاد حـا دون مزيـد      
ايباــاءم وأحا مــا علــ  الــدخول يف مفاواـــاا حقيقيــة بــدعم وتيســري مــن مبعـــوخف         مــن  

 الشخصفم سعيا إىل بلوغ تلم الغاية.
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