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  والسبعون الثانية الدورة
 *املؤقت األعمال جدول من 62 البند

 االسذذذذذ     مذذذذذن  إعذذذذذ ن تنفيذذذذذ 
 املس عمرة والشعوب للبلذذدان

   
 مسألة الصحراء الغربية  

  
 ت رير األمني العام  

 

 موجز 
، 2017 يونيـ /حزيـرا  30 إىل 2016 يوليـ /متـو  1 مـن الفـةة يغطـ  الـذ ، التقرير هذا مقد  ي   

 تقريـــر آخـــر ويلخـــ . 2016 ديســـمر/األول كــانو  27 املـــؤ   71/106 العامـــ  اجلمعيـــ  بقـــرا  عمــا
 ويضيف(، S/2017/307) الغربي  ابلصحراء يتعلق فيما احلال  عن األمن جملس إىل العام األمني من مقدم

 .الاحق  التطو ات عن معلومات االقتضاء حسب
 
 

  

 
 

 * A/72/150. 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/106
https://undocs.org/ar/S/2017/307
https://undocs.org/ar/A/72/150
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 مســ ل  بشــ   71/106 القــرا  العامــ  اجلمعيــ  اختــذت، 2016 ديســمر/األول كــانو  27 يف - 1
 إىل 2016 يوليــ /متــو  1 مــن الفــةة يغطــ  الــذ ، التقريــر هــذا ويقــدم. تصــويت بــدو ، الغربيــ  الصــحراء

 .الذكر اآلنف القرا  من 7 ابلفقرة عما، 2017 يوني /حزيرا  30

 قـرا ات يف داعيـا، واألمـن ابلسـام تتعلـق مسـ ل  ابعتبا هـا الغربيـ  الصـحراء األمـن جملس ويتناول - 2
ـــر الغربيـــ  الصـــحراء لشـــعب يكفـــ  مبـــا، الطـــرفني مـــن مقبـــول سياســـ  حـــ ” إىل التوصـــ  إىل متتاليـــ   تقري
( االستعما  وإهناء اخلاص  السياسي  املسائ  جلن ) العام  للجمعي  التابع  الرابع  اللجن  وتتناوهلا. “مصريه
 إقليمــا ابعتبا هــا املســتعمرة والشــعو  للبلــدا  االســتقال مــن  إعــا  تنفيــذ حبالــ  املعنيــ  اخلاصــ  واللجنــ 

 .االستعما  إبهناء تتعلق ومس ل  الذايت ابحلكم متمتع غري

 احلالـــــ  عـــــن األمـــــن جملـــــس إىل تقريـــــرا قـــــد مت  ، (2016) 2285 األمـــــن جملـــــس بقـــــرا  وعمـــــا - 3
 أبلغـــت، التقريـــر ذلـــ  ويف. 2017 أبريـــ /نيســـا  10 يف( S/2017/307) الغربيـــ  ابلصـــحراء يتعلـــق فيمـــا

 احملـــر  والتقـــدم الغربيـــ  ابلصـــحراء املتعلقـــ  السياســـي  املفاوضـــات وحبالـــ  الواقـــع  أ ض علـــ  ابحلالـــ  اجمللـــس
 تواجههــا الــي القائمــ  وابلتحــد ت الشخصــ   ومبعوثــ  العــام األمــني هبــا يضــطلع الــي وابألنشــط  فيهــا 

، هلــا للتصــد  املتخــذة اخلطــوات عــن فضــا، الغربيــ  الصــحراء يف لاســتفتاء املتحــدة األمــم بعثــ  عمليــات
 .(2016) 2285 قرا ه يف األمن جملس طلب مع متشيا وذل 

 االنتخـــاابت جـــرت، منــ  التحقـــق للبعثــ  أمكـــن ملـــا ووفقــا  ، 2016 أكتـــوبر/األول تشــرين 7 ويف - 4
 ويف. حـــواد  أ  وقـــو  دو  املغربيـــ  للســـيطرة اخلاضـــع الغربيـــ  الصـــحراء مـــن اجلـــزء ويف املغـــر  يف العامـــ 

 احلاديــــ  الســـنوي  الــــذكر  مبناســـب  خطــــااب   الســـاد  حممـــد امللــــ  ألقـــ ، 2016 نــــوفمر/الثـــاي تشـــرين 6
 قويـــ  “اجلنوبيـــ  األقـــاليم” أ  امللـــ  ذكـــر، الغربيـــ  ابلصـــحراء يتعلـــق مـــا ويف. اخلضـــراء للمســـرية واأل بعـــني

 مت الـــي وابملشـــا يع، هبـــا اخلـــا  التنمـــو  ابلنمـــوذ ” أيضـــا اخلطـــا  وأشـــاد. “مبغـــربي تهم أبنائهـــا بتعلُّـــق”
 يف فــاعا، منــدجما   تنمــو    قطبــا   لتكــو  تؤهلهــا الــي” الغربيــ  الصــحراء وإبمكــا ت، “املنطقــ  يف إطاقهــا
 أ  إىل أيضــا وأشــا . “األفريقــ  وعمقــ  املغــر  بــني االقتصــاد  للتعــاو  ا  وحمــو  ، والقــا   اجلهــو  حميطــ 

 تسـوي  إجيـاد أجـ  مـن بنـاء حـوا  يف للدخول مض  وقت أ  من أكثر ومستعدا   منفتحا   سيظ  املغر ”
 جلبهـ  العام األمني ندد، 2016 سبتمر/أيلول 24 مؤ خ  سلف  إىل موجه   سال  ويف. “هنائي  سياسي 

 واسـتفزا   قـانوي غـري عمـ ” أبن  ووصف ، الغربي  الصحراء يف انتخاابت بتنظيم املغر  بقيام البوليسا يو
 .“الذايت ابحلكم متمتع غري كإقليم وضعها إىل ابلنظر

 االجتماعيــ  واألنشــط  العامــ  احليــاة جتــر ، ابجلزائــر تنــدو  مــن ابلقــر  الاجئــني خميمــات ويف - 5
 تــزال وال. الاجئــني خميمــات يف صــعب  اإلنســاني  احلالــ  تــزال وال. نســبيا   هــاد  منــا  ويف ســلمي  بطريقــ 

 ونظمـت. إضـافي  مساعدات حلشد  فيع مستو  عل  املبذول  اجلهود  غم التموي  بنق  تت ثر العمليات
 نـوفمر/الثـاي وتشـرين سـبتمر/أيلول يف املاحن  للجهات إحاطات الاجئني لشؤو  املتحدة األمم مفوضي 
 شــديد قلــق عــن أعربــت، 2017 يونيــ /حزيــرا  ويف. التــواي علــ ، وجنيــف العاصــم  اجلزائــر يف، 2016
 بسـبب اإلعاشـ  حصـ  يف نقصـا يواجهـو  الذين الصحراويني الاجئني من اآلال  عشرات حمن  بش  

 علـ  العـامل  األغذيـ  بـر م  أجـر التمويـ  نق  أ  إىل وأشرت. املاحن  اجلهات من التموي  إىل االفتقا 
 وسـوء الـدم فقـر عـا  أجـ  مـن الغذائيـ  املكمـات تو يـع ووقف اخلمس حبواي الغذائي  احلص  خفض
 تــــوفري علــــ  يــــؤثر احلــــاد التمويــــ  نقــــ   ال ومــــا .الصــــغا  واألطفــــال واملرضــــعات احلوامــــ  لــــد  التغذيــــ 

 لشــؤو  املتحــدة األمــم مفوضــي  تبــذهلا الــي اجلهــود ذلــ  يف مبــا، الــرام  مــن وغريهــا األساســي  اخلــدمات

https://undocs.org/ar/A/RES/71/106
https://undocs.org/ar/S/RES/2285(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/307
https://undocs.org/ar/S/RES/2285(2016)
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 علـــ  خـــا  بوجـــ  الةكيـــز مـــع الـــر   كســـب ســـب  لتـــوفري الســـنوات متعـــددة اســـةاتيجي  التبـــا  الاجئـــني
 .الشبا  متكني

 إىل 2 مـن الفـةة يف والداخلـ  العيـو  مـرة آخـر اإلنسـا  حلقو  املتحدة األمم مفوضي  ممثلو و ا  - 6
 تقــم ومل. 2015 أغســطس/آ  4 إىل يوليــ /متــو  29 مــن الفــةة يف وتنــدو  2015 أبريــ /نيســا  18

. ابلتقريـــــر املشـــــمول  الفــــةة خـــــال الغربيـــــ  الصــــحراء بـــــز  ة اإلنســـــا  حقــــو  جمللـــــس اخلاصـــــ  اإلجــــراءات
 ضــرو  مــن وغــريه التعــذيب مبســ ل  املعــي اخلــا  املقــر  قيــام أتجيــ  طلبهــا يف املغــر  حكومــ  واســتمرت
 مـن كـا     ة وه ، الغربي  الصحراء إىل متابع  بز  ة املهين  أو الاإنساني  أو القاسي  العقوب  أو املعامل 
 اســتعدادها عــن اإلعــرا  يف البوليســا يو جبهــ  واســتمرت. 2015 أبريــ /نيســا  يف إجراؤهــا أصــا املقــر 

 .اإلنسا  حلقو  املتحدة األمم آليات مع للتعاو 

 وانت خــب. البوليســا يو جلبهــ  العــام األمــني، العزيــز عبــد حممــد تــويف، 2016 مــايو/أ   31 ويف - 7
 األمان  ِقب  من ترشيح  عل  بناء، يولي /متو  9 و 8 يوم  عق د، استثنائ  مؤمتر يف ل  خلفا   غاي إبراهيم
 .البوليسا يو جلبه  الوطني 

 والــدولتني الطــرفني مــع التشــاو  العــام لألمــني الشخصــ  املبعــو  بــدأ، 2016 يونيــ /حزيــرا  ويف - 8
 الطـرفني إىل موجهـ  2016 يوليـ /متـو  29 مؤ خـ   سـال  ويف. التفـاوض عمليـ  اسـتئنا  بشـ   اجملاو تني
 الســـــتعراض املنطقـــــ     ة يف  غبتـــــ  وأبـــــد   مسيـــــا   طلبـــــ  الشخصـــــ  املبعـــــو  قـــــدم، اجملـــــاو تني والـــــدولتني
 إهنـا بقوهلـا ومو يتانيـا واجلزائـر البوليسـا يو جبه  و دت. اإلقليمي  احلال  وكذل ، وآاث ها األخرية التطو ات
 أ  تقـــــدم أ جـــــ  ولكنـــــ  املبـــــدأ حيـــــ  مـــــن إجيابيـــــا   املغـــــر   د وكـــــا . وقـــــت أ  يف الســـــتقبال  مســـــتعدة

 .ملمو   د

 اجتمـع، 2016 سـبتمر/أيلـول يف العامـ  للجمعيـ  السـبعنيو  احلاديـ  الدو ة افتتاح هامش وعل  - 9
ـــدولتني الطـــرفني ممثلـــ  بكبـــا  الشخصـــ  املبعـــو  ـــو ير، بو يطـــ   صـــر جديـــد مـــن وأكـــد. اجملـــاو تني وال  ال
 عمليـــ  عـــن مدافعـــ  تـــزال ال” بـــاده أ ، آنـــذا  املغـــري والتعـــاو  اخلا جيـــ  الشـــؤو  و يـــر لـــد  املنتـــد 
 يعــد النـزا  هــذا أ  إىل وأشـا . “الــذايت للحكـم مباد هتــا أسـا  علــ  هبـا وتلتــزم، فيهـا ومنخرطــ  التفـاوض

 لـز  ة ترحيـب موضـع سـيكو  الشخصـ  املبعـو  أ  إىل أيضـا   وأشـا . اجلزائـر مع إقليميا   نزاعا   املغر  يف
 والعشــرين الثانيــ  الــدو ة اختتــام بعــد ذلــ  يكــو  أ  األفضــ  ومــن، جديــدة حكومــ  تشــكي  بعــد املغــر 
 مـــن الفـــةة يف، ابملغـــر  مـــراكش يف املنـــا  تغـــري بشـــ   اإلطا يـــ  املتحـــدة األمـــم اتفاقيـــ  يف األطـــرا  ملـــؤمتر

 .2016 نوفمر/الثاي تشرين 18 إىل 7

 لعـــدم أســف  عــن، البوليســا يو جلبهــ  الوطنيــ  األمانــ  يف العضــو، الســال  ولــد ســامل حممــد وعــر   - 10
 اســتعدادها وكــر  العمليـ  اســتئنا  علــ  البوليسـا يو جبهــ  حـر  وأكــد. التفــاوض عمليـ  يف تقــدم إحـرا 

 علــ  احلفــا  يف البوليســا يو جبهــ  تواجههــا الــي الصــعوب  أيضــا   ووصــف. الشخصــ  املبعــو  الســتقبال
 حنــو تقــدم أ  إحــرا  عــدم ظــ  يف 1991 عــام يف املــرم النــا  إطــا  بوقــف الغربيــ  الصــحراء أبنــاء التــزام
 .النا  إطا  لوقف اتفا    أجل  من أ برم الذ  االستفتاء إجراء

 أمهيـ  علـ ، اجلزائـر يف الـدوي والتعـاو  اخلا جيـ  الشـؤو  و ير الدول  و ير، لعمامرة  مطا  وأكد - 11
 دو ا   ســـيؤد  بلـــده أ  علـــ  وشـــدد، املقةحـــ  الشخصـــ  املبعـــو  بـــز  ة و حـــب، التفـــاوض عمليـــ  إحيـــاء
 و يـر، بيـ  إ يـد أمحـد ولـد إسـلكو أيضـا و حب. أخر  مرة العملي  ت ست نف عندما الطرفني دعم يف إجيابيا  
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 احلالـــ  حيـــال بلـــده قلـــق علـــ  وشـــدد الشخصـــ  املبعـــو  بـــز  ة، مو يتانيـــا يف والتعـــاو  اخلا جيـــ  الشـــؤو 
 وكـــذل ، الغربيـــ  ابلصـــحراء الكركـــرات منطقـــ  يف للقلـــق املثـــرية التطـــو ات ذلـــ  يف مبـــا، املنطقـــ  يف األمنيـــ 
 مــن أفريقيــا مشــال ســكا  جلميــع املعيشــي  الظــرو  حتســني أجــ  مــن عــام بوجــ  للنــزا  حــ  إجيــاد ضــرو ة
 .االقتصاد  التكام  خال

 إىل 21 مــــن الفــــةة يف اب يــــس الشخصــــ  املبعــــو   ا ، فرنســــا حكومــــ  مــــن لــــدعوة واســــتجاب  - 12
 يف املتــــوترة واحلالــــ  التفــــاوض عمليــــ  يف اجلمــــود بشــــ   اآل اء لتبــــادل 2016 نــــوفمر/الثــــاي تشــــرين 23

 أجـ  من ابلعم  املتزايد واهتمامهم، املتحدة األمم جلهود املتواص  دعمهم عن حماو وه وأعر . الكركرات
 إىل ابلنظـر قـدما   للمضـ  السـب  أفضـ  بش   احلوا  من مزيد إلجراء واستعدادهم، التفاوض عملي  إحياء
 .اجلمود من سنوات سبع فةة

 هـــامش علـــ  الســـاد  حممـــد امللـــ  مـــع ســـلف  اجتمـــع، 2016 نـــوفمر/الثـــاي تشـــرين 15 ويف - 13
 عمليــ  يف تقــدم إحــرا  أمهيــ  علــ  وشــدد(، أعــاه 9 الفقــرة انظــر) األطــرا  ملــؤمتر والعشــرين الثانيــ  الــدو ة

. ابملوضــو  الصـل  ذات األمـن جملـس قـرا ات إليـ  دعـت مــا حنـو علـ ، الغربيـ  ابلصـحراء املتعلقـ  التفـاوض
 بعــد الشخصــ  ملبعــو ا يتلقــ  لــن املغــر  أب  الحــق اجتمــا  يف العامــ  األمانــ  مــوظف  كبــا  أحــد وأ بلـ 
 مؤ خـ   سـال  الشخصـ  املبعـو  إي وأ سـ . واجلزائـر البوليسـا يو جبهـ  لصـاح املزعـوم حتيزه بسبب ذل 
 انتهـــت، وابلتـــاي. اختيـــا   مـــن ات يـــ  مـــن اعتبـــا ا   اســـتقالت  فيهـــا ليقـــدم 2017 ينـــاير/الثـــاي كـــانو  23

 .2017 أبري /نيسا  30 يف مهمت 

ــــ  علــــ  التــــوتر تزايــــد أد ، 2016 أغســــطس/آ  ويف - 14  الشــــري  يف الكركــــرات منطقــــ  مــــن مقرب
 البوليسـا يو جبهـ  من وأخر  للمغر  اتبع  مسلح  عناصر اقةا  إىل الغربي  الصحراء جنو  يف العا ل
 مـن اثبتـا فريقـا، 2016 أغسـطس/آ  28 مـن اعتبا ا، البعث  نشرت، ذل  عل  و دا .بعضا بعضها من

 .النهـا  سـاعات خـال الطريـق طـول علـ  البوليسـا يو جبهـ  وموقـع املغـري املوقـع بني العسكريني املراقبني
 ســحب علــ  البوليســا يو وجبهــ  املغــر  بشــدة فيــ  حثـَْثــت   بيــا    أصــد ت  ، 2017 فرايــر/شــبا  25 ويف
 و وح بـن  والتقيـد، شـر  أو قيـد دو  الكركـرات مـن ابلقـر  العـا ل الشـري  مـن املسـلح  العناصر مجيع

. العادي  التجا ي  املرو  حرك  عرقل  عن واالمتنا ، النا  إطا  وقف اتفا  يف عليها املنصو  التزاماهتما
 احـــةام” هبـــد  العـــا ل الشـــري  مـــن واحـــد جانـــب مـــن انســـحاب  املغـــر  أعلـــن، فرايـــر/شـــبا  26 ويف

 انســحا  أ  للبعثــ  التــابعو  املراقبــو  وأكــد. “فــو   بشــك  املتحــدة لألمــم العــام األمــني طلــب وتطبيــق
 حــد ، مو يتانيــا مــع واحلــدود الرملــ  اجلــدا  بــني، الكركــرات منطقــ  مــن البوليســا يو جبهــ  عناصــر مجيــع
 .أبري /نيسا  28 و 27 خال

 قضـــ  الـــي يومـــا   التســـعني مهلـــ  إطـــا  يف كاملـــ  وظائفهـــا أداء اســـتئنا  مـــن البعثـــ  تـــتمكن ومل - 15
 مـــع اتفــا  إىل التوصـــ  مت، 2016 يونيــ /حزيـــرا  12 ويف. (2016) 2285 قــرا ه يف األمـــن جملــس هبــا

 ذلـــ  بعـــد إحلـــاقهم أ عيـــد حيـــ ، ط ـــردوا الـــذين الـــدوليني املـــوظفني مـــن 25 عـــودة بشـــ   املغـــر  حكومـــ 
 األمـني وكيلـ  املتحـدة األمـم لـد  للمغـر  ئمالـدا املمثـ  أبلـ ، 2017 أبريـ /نيسـا  5 و 4 ويف. ابلبعثـ 
 لقبـول بلـده سـلطات ابسـتعداد، منفصـلني اجتماعني يف، السام حفظ وعمليات السياسي  للشؤو  العام

 مركـــز إىل العـــودة مـــن يتمكنـــوا مل والـــذين موظفـــا   17 عـــددهم البـــال  البعثـــ  مـــوظف  جلميـــع الفو يـــ  العـــودة
 .2016 ما  /آذا  منذ عملهم
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 املـؤ   (2017) 2351 قـرا ه يف 2018 أبريـ /نيسـا  30 إىل البعثـ  واليـ  األمـن جملس ومدد - 16
 إطا  إبعادة الشخص  ومبعوث  العام األمني اللتزام التام دعم  اجمللس وأكد. 2017 أبري /نيسا  28

 ح  إىل التوص  هبد  سياسي  عملي  استئنا  إىل تؤد  جديدة و وح جديدة بدينامي  التفاوض عملي 
 مـع تتماشـ  ترتيبـات سـيا  يف مصـريه تقريـر الغربيـ  الصـحراء لشـعب يكفـ ، الطـرفني مـن مقبـول سياس 
 الكركــرات يف العا لــ  املنطقــ  يف األخــرية األ مــ  أب  اجمللــس وأقــر. ومقاصــده املتحــدة األمــم ميثــا  مبــاد 
 حبــ  علــ  العــام األمــني وشــجع الصــل  ذات واالتفاقــات النــا  إطــا  بوقــف تتعلــق أساســي  مســائ  تثــري

 .املسائ  هذه ح  خاهلا من ميكن الي السب 

 ممكـــن وقـــت أقـــر  يف مســـتقبا الغربيـــ  للصـــحراء القـــانوي الوضـــع علـــ  النـــزا  ينتهـــ  أ  جيـــب - 17
 منسـق  بطريقـ  اإلنسـاني  واملعـا ة االقتصـادي  والتحـد ت األمنيـ  التهديـدات مواجهـ  مـن املنطق  لتمكني
 يسـتغ  مل، الـا م التيسـري  اإلطـا  توفري يف متتاليني شخصيني مبعوثني إجنا ات من الرغم عل ف. وتعاوني 
 والـــدول الطـــرفني مـــع املشـــاو ات أســـا  وعلـــ . حـــ  عـــن تعـــاوي حبـــ  يف لاخنـــرا  اإلطـــا  هـــذا الطرفـــا 
 املصــــلح  أصــــحا  مــــن ذلــــ  وغــــري األمــــن وجملــــس الغربيــــ  الصــــحراء أصــــدقاء جمموعــــ  وأعضــــاء اجملــــاو ة
 توجيهــات تعكــس جديـدة و وح جديــدة بديناميـ  التفــاوض عمليــ  إطـا  إعــادة أقـةح أ  أعتــزم، املهمـني
 مصـريه تقريـر الغربيـ  الصـحراء لشـعب يكفـ  مبـا للطـرفني مقبـول سياسـ  حـ  إىل التوصـ  هبـد ، اجمللس

 جيـــب، تقـــدم إحـــرا  أجـــ  ومــن. ومقاصـــده املتحـــدة األمـــم ميثـــا  مبــاد  مـــع تتماشـــ  ترتيبـــات ســيا  يف
 للبلــــدين ميكــــن، ذلــــ  إىل وابإلضــــاف . وأفكا مهــــا الطــــرفني مقةحــــات االعتبــــا  يف املفاوضــــات أتخــــذ أ 

 .بذل  القيام هلما وينبغ  العملي  هذه يف مهم  إسهامات يقدما أ  اجملاو ين
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