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اللجنة اخلاصة املعنيـة االـة فنذيـ
إع ـ مــنا اتقــتل ب للنلــدا
والشعوب املستعمرة

الصحراء الغربية
ورقة عمل أعدهتا األمانة العامة

أوت  -فلرير األمني العام ومساعيه احلميدة
 - ١عمــ بلــرار اجلمعيــة العامــة  ،١0١/69قــدم األمــني العــام إي اجلمعيــة ورهتــا
السـنعني فلريــرا عـأ مســصلة الصــحراء الغربيـة  .)A/70/201ومشــل التلريــر الذتـرة مــأ  ١متــو /
يوليه  20١4إي  30حزيرا /يونيه  ، 20١5وهـو يتمـمأ اقتعرا ـا ملـا قـام بـه األمـني العـام
مأ أنشطة إطار ممارقته ملساعيه احلميدة.
 - 2وخ ب الذترة قيد اتقـتعرا أيمـا ،قـدام األمـني العـام  ١0نيسـا /أبريل 20١5
فلريرا إي اجمللس بشص احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية  ،)S/2015/246عمـ بلـرار سلـس
األمأ .)20١4 2١52
 - 3وأهاب سلس األمأ ،قراره  ،)20١4 2١52جبميـ األطـراإ إي إبـداء التعـاو
التام م عمليات بعثة األمم املتحدة ل قتذتاء الصـحراء الغربيـة ،ـا فيتـا فذاعلـتا احلـر مـ
كافة احملاوريأ ،واختاذ اخلطوات ال مة لمما أمأ موظذي األمم املتحـدة واألفـرا املـرفنطني
وفلـا
هبا وكذالة فنللتم بدو عوائق ووصوهلم إي ملاصـدهم فـورايف قـيان فنذيـ وتيتـتم ،يف
ل فذاقات اللائمة .وأهاب اجمللـس أيمـا بـالطرفني مواصـلة إبـداء ا را ة السياقـية والعمـل
بيئــة موافيــة للحــوار ،وطلــني إي األمــني العــام أ يلــدم إحاطــات إي اجمللــس عــأ فنذي ـ ه ـ ا
اللــرار ،وعــأ التحــديات الــا فوا تتــا عمليــات النعثــة ،واخلطــوات املتت ـ ة للتصــد هلــا.
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وقد لىب اجمللس طلني األمني العام احلصوب علـ  ١5مراقنـا إ ـافيا مـأ مـراقم األمـم املتحـدة
العســـنيريني ،حـــدو املـــوار املتاحـــة ،وقـــرر أ ـــد وتيـــة النعثـــة حـ ـ  30نيســـا /
أبريل .20١5
 - 4ويغطي فلرير األمـني العـام إي سلـس األمـأ  )S/2015/246التطـورات املسـتجدة منـ
فلريره السابق ،املؤرخ  ١0نيسـا /أبريل  ،)S/2014/258 20١4وهـو يلـدم ،مـأ لـة أمـور
أخرى ،معلومات عأ احلالة علـ أر الواقـ  ،وو ـ املذاو ـات بشـص مسـتلنل الصـحراء
الغربية والتلدم احملر فيتـا ،وعـأ فنذيـ اللـرار  ،)20١4 2١52واألنشـطة الـا فمـطل هبـا
النعثـــة ،واخلطـــوات املتتــ ة للتصـــد للتحـــديات اللائمـــة أمـــام عمليـــات النعثـــة وأنشـــطتتا
ا نسانية .واختُتم التلرير حظات وفوصيات.
 - 5وأشـار األمــني العــام ،هـ ا التلريــر ،إي أ احلالــة الصـحراء الغربيــة ،كمــا بــدت
للنعثة ،كانت ها ئة عموما وأ وقف إط ن النار كا ت يزاب قائما .ومل ينيأ ملظاهر التـوفر
بني الطـرفني واحلـوا و واملظـاهرات الـا وقعـت بـني الذينـة واألخـرى فـص ا يـ كر الو ـ
العــــام خـــ ب الذتــــرة قيــــد اتقــــتعرا  .وأشــــار إي اخلطــــاب الـــ أللــــاه امللـــ مــــد
ناقــنة اتحتذــاب  6فشــريأ الثــاف/نوفم  20١4بال ـ كرى الســنوية تنط ـ ن
الســا
”املســاة اخلمــراء“ عــام  ،١975وإي ر اجلنتــة الشــعنية لتحريــر الســاقية احلمــراء ووا
ال هني نتة النوليساريو)  8فشريأ الثاف/نوفم  ،20١4ال انتلدت فيه اخلطاب.
 - 6وذكر األمني العام أ أمور احليـاة واألنشـطة ات تماعيـة ـر علـ مـو قـلمي و
منــاخ هــا ب نســنيا ايمــات ال ــئني قــرب فنــدوإ ،بــاجلزائر .إت أ الظــروإ املعيشــية
اللاقية فذاقمت أكثر نتيجة لتتذـي املسـاعدات ا نسـانية الدوليـة ،وظـل قـنيا املتيمـات
يعــانو مــأ ــراء النطالــة املزمنــة وايذــا التحــوي ت املاليــة .وقــد أ ــارت ه ـ ه األو ــا
انشغاتت قياقية واقتصـا ية وأمنيـة .وُنظتمـت مظاهرفـا اـيم العيـو وهـس مظـاهرات
رابوف خ ب الذترة املشمولة بالتلرير.
 - 7وأشار األمـني العـام ،فيمـا يتعلـق بصنشـطة منعو ـه الشتصـي ،إي أنـه أعلـاب نشـر
فلريره السابق  ١0 )S/2014/258نيسا /أبريل  ،20١4أعرب املغـرب عـأ ظذظـات قويـة
إ اء بع عناصر التلرير ،وإ اء م ما عمليـة التذـاو ووتيـة النعثـة .وأشـار إي أ املغـرب
وافق مأ ح يث املندأ عل اقتمرار املشاورات الثنائية والدبلوماقية املنيوكيـة الـا يمـطل هبـا
منعو ه الشتصي ،وعل إيذا ممثلته اخلاصة اجلديدة الصـحراء الغربيـة ورئيسـة النعثـة .ـا
مشـاا إي
يف
أ املغرب طلني أيما إ راء حوار بشص اللمايا الـا فشـغله قنـل اتيـراد سـد ا،
أنه كا قد طلني فو يحا لنيذالة أ متمـي عمليـة التذـاو بس قـة ،ـا ذلـ مـا يتعلـق
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بإعدا التلرير امللدم إي سلس األمأ .وأشار األمني العام أيما إي أنـه ظـدو إي امللـ مـد
فلريـر
منياملة هافذية ،وإي أهنما افذلا عل قـنل املمـي قـدما .و نيـأ اتطـ
السا
األمني العام  )S/2015/246عل قر كامل للمجموعة األوي مأ املشـاورات املنطلـة علـ
مــدى عــام فلرينــا ،ــا فيتــا املشــاورات م ـ أعمــاء سموعــة أصــدقاء الصــحراء الغربيــة ،الــا
يمطل هبا املنعوو الشتصي.
 - 8وفيما يتعلـق بصنشـطة النعثـ ة ،أفـا األمـني العـام بـص الذتـرة الـا مل فـتمنيأ فيتـا ممثلتـه
اخلاصة مأ اتلتحان بالنعثـة افسـمت بـتللال التذاعـل بـني النعثـة والسـلطات املو ـو ة ـرب
اجلــدار الرملــي ،ومشــل ذلـ امســار اتفصــاتت مـ كنــار املســؤولني ،نظــرا إي أ ــاورهم
املعتا فيما يتعلق بتنذي وتية النعثة هو املمثل اخلاص.
 - 9وتحظ األمني العام أيما أ النعثة فرى أ الطرفني كليتما ت يزات ملتـزمني التزامـا
فاما بوقـف إطـ ن النـار وباحترامـه ،وأ انتـتاكاهتما املرصـو ة ت فعـ إر وقـف إطـ ن النـار
للتطر املدى املتوقط .بل إهنا ،كما لوحظ التلارير السـابلة ،قـد أقـذرت عـأ حـدوو
ظوب فدرجيي الو العسنير األصلي عل مر السنني.
 - ١0وأشــار األمــني العــام أيمــا إي أ النعثــة فواصــل التصكيــد علــ ــرورة معاجلــة أ
حاتت فمارب فيما يتعلق برصد انتتاكات وقف إطـ ن النـار والشـوا ل األمنيـة احملتملـة
ذل السيان مأ إطار اتفذان العسنير رقم .١
 - ١١وخبصــوص إ ــراءات منيافحــة األلغــام ،أبلــا األمــني العــام سلــس األمــأ بــص فلــوو
الصحراء الغربية مـأ ـراء األلغـام األر ـية والذـات احلـرب مـأ املتذجـرات ت يـزاب يشـنيل
حــل وال ــئني ،وك ـ ل مــراقم النعثــة العســنيريني
ـرا عل ـ حيــاة الســنيا احمللــيني والرُ ا
خطـ يف
وأفرقتتا اللو ستية.
 - ١2وأشـار األمـني العـام إي أنــه حـني فنـدو النيئـة األمنيــة الصـحراء الغربيـة مســتلرة
بصذة عامة ،فظل فداعيات انعدام اتقتلرار املنطلة األ ل الطويل مصدر قلق لنيـل مـأ
النعثة والطرفني وجلااهنما ،حيـث اختـ كـل منـتم فـدابا أمنيـة إ ـافية ملنـ فسـلل اجلماعـات
املتطرفــة .وبــالنظر إي التــداعيات احملتملــة لتزايــد انعــدام األمــأ املنطلــة ،عملــت النعثــة علـ
يا ة اتهتمام ال فوليه للظروإ األمنية وفعزيز فلييمتا هلـ ه الظـروإ منطلـة عملياهتـا،
حيث طلنـت إي املـراقنني العسـنيريني النلـاء حالـة فصهـني قصـوى وإطـ النعثـة علـ أ
أنشــطة ــا قانونيــة مشــنوهة مــأ شــصهنا أ متــس بس ـ متتم .وأ ــرت إ ارة عمليــات حذــظ
الســـ م راقـــة لللـــدرات العســـنيرية للعنصـــر العســـنير للنعثـــة ذار/مـــار ،20١5
اقتعر ـــت فيتـــا التشـــنييلة احلاليـــة واللـــدرات التشـــغيلية الراهنـــة نســـنة إي املتـــام امللـــررة،
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والتحــديات اللائمــة ،واملتــاطر املتوقعــة ال ـا هتــد فنذي ـ الوتيــة وق ـ مة األفــرا  ،م ـ أخ ـ
الديناميات األمنية ا قليمية اتعتنار.
 - ١3وفيمـا يتعلــق باألنشــطة املدنيـة الذنيــة ،أشــار األمــني العـام إي أ ممثلــه اخلــاص املنتتيــة
وتيتــه أ ــرى ،مطلـ الذتــرة املشــمولة بــالتلرير ،افصــاتت بنــاءة مـ الطــرفني بشــص يـ
املسائل املتصلة بوتية النعثة ،وهي افصاتت أُقيمت أقاقـا عـأ طريـق منيتـني التنسـيق التـاب
لنيل منتما وبشـنيل مناشـر مـ قيـا ة نتـة النوليسـاريو .وخـ ب مـا فنلـ مـأ هـ ه الذتـرة،
واصــل اللــائم بصعمــاب رئــيس النعثــة والعنصــر املعــا بالشــؤو السياقــية ومنيتــني اتفصــاب
فندوإ اتفصاتت قدر ا منيا  ،انتظار وصوب ممثلته اخلاصة اجلديدة .وقد وصـلت ممثلتـه
اخلاصة اجلديدة ،كـيم بولـدو  ،إي النعثـة  6شـناد/ف اير  ،20١5علـ إ ـر انتـتاء متمـة
قــلذتا  3١متو /يوليــه  .20١4واعتنــارا مــأ  ١5فشــريأ الثــاف/نوفم  ،20١4فولــت
السيدة بولدو متمة قيا ة النعثة انط قا مأ امللر.
 - ١4وأشار األمني العام إي أ مواقـف كـ الطـرفني ت فـزاب متناعـدة إي حـد كـنا فيمـا
يتعلق بتذسامها لوتيـة النعثـة ،وأ هـ ه اءراء املتعار ـة هلـا أ ـر مناشـر علـ مصـداقية النعثـة
ــاه الطــرفني ،ممــا يــؤ ر علـ قــدرهتا علـ فنذيـ وتيتــتا فنذيـ ا كــام وممارقــة متــام حذــظ
الس م اتعتيا ية .وفرى األمم املتحدة أ قرارات سلس األمـأ املتعاقنـة هـي الـا ظـد وتيـة
يـ أمـاء
النعثة .ومتام حذظ الس م اتعتيا يـة الـا فمـطل هبـا عمليـات األمـم املتحـدة
نيانـتا مـأ فنذيـ وتيتـتا بذعاليـة ،ـا ذلـ إ ـراء التلييمـات
العامل فشنيل األقـا الـ
وإعدا التلارير عأ الظروإ احمللية الا قد فـؤ ر أنشـطتتا و عملياهتـا السياقـية .وتحـظ
األمني العام أ فشغيل مركنات النعثة بلوحات أرقام مغربية رب اجلدار الرملي ت يزاب يـؤ ر
مذتــوم حيــا النعثــة واألمــم املتحــدة .ومل ينيــأ قــد بــدأ فنذيـ اتفذــان الشــذو املـ م م ـ
الســلطات املغربيــة ذار/مــار  20١4بشــص اتقتعا ــة فــدرجييا عــأ اللوحــات املغربيــة
بلوحات األمم املتحدة مركنات النعثة انظر  ،S/2014/258الذلرة  ،)50عل مـو مـا افُذـق
عليــه م ـ ممثلــه اخلــاص الس ـابق .وقــد أكــد و يــر الشــؤو اخلار يــة مــأ ديــد ه ـ ا اتلتــزام
للممثلة اخلاصة اجلديدة شناد/ف اير .20١5
 - ١5وفيما يتعلق باألنشـطة ا نسـانية وحلـون ا نسـا  ،أشـار األمـني العـام إي أ اللجنـة
الدولية للصليني األمحر ،بصذتتا وقيطا ايدا ،واصلت العمل م الطرفني ومـ األقـر املعنيـة
اث حاتت األشتاص ال يأ ت يزاب مصاهم ستوت باترفناد م النـزا السابق.
 - ١6وفيما يتعلق بتوفا املساعدة واحلماية ل ئني الصحراويني ،أشار األمـني العـام إي أ
مذو ية األمم املتحدة لشؤو ال ـئني فواصـل فـوفا احلمايـة الدوليـة ل ـئني املتيمـات
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الواقعــة قــرب فنــدوإ ،كمــا فواصــل إي انــني شــركائتا فزويــد هــؤتء ال ــئني باملســاعدة
األقاقية نلاذ حياهتم ،وذل بوقائل منتا فنذي أنشطة متعد ة اللطاعـات سـاتت امليـاه
والصرإ الصحي والصحة والتغ ية واملصوى وفو ي املـوا ـا الغ ائيـة .وريثمـا يـتم فسـجيل
ال ــئني املتيمــات اللرينــة مــأ فنــدوإ ،ظلــت املســاعدة ا نســانية امللدمــة مــأ املذو ــية
وبرنامج األ يـة العـ املي قائمـة علـ أقـا مؤشـر ختطـيط قـنياف بلـا  90 000ت ـ مـأ
الذئات المـعيذة ،حيـث يلـدم ال نـامج املـ كور  35 000حصـة ائيـة إ ـافية لاشـتاص
ال يأ يعانو مأ حالة فغ وية قيئة املتيمـات .و نيـأ اتطـ علـ مزيـد مـأ التذاصـيل
بشص املساعدة امللدامة فلرير األمني العام.
 - ١7وفيما يتعلق بتدابا بنـاء الثلـة ،أبلـا األمـني العـام سلـس األمـأ بـص املذو ـية قامـت،
امتثات لوتيتتا ومنا ئتا ،وبالتعاو م كـل مـأ حنيومـة املغـرب و نتـة النوليسـاريو ،بتنذيـ
برنــامج فــدابا بنــاء الثلــة الذتــرة مــأ نيســا /أبريل إي حزيرا /يونيــه  ،20١4وهــي فســع
اهدة إي فستيل اتفصاب والتواصل بني ال ـئني املتيمـات اللرينـة مـأ فنـدوإ وأفـرا
أقـــرهم ـــرب اجلـــدار الرملـــي .وظلـــت الزيـــارات األقـــرية واحلللـــات الدراقـــية الثلافيـــة
نيف بني الطرفني ،شاركة الـدولتني اجملـاورفني ،اجلزائـر
وات تماعات التنسيلية املعلو ة
وموريتانيــا ،بصــذتتما مــراقنني ،فشــنيل العناصــر األقاقــية الث ــة خلطــة العمــل املســتنيملة
كــانو الثاف/ينــاير  20١2ل نــامج فــدابا بنــاء الثلــة .وكانــت النعثــة فــدعم ال نــامج بتــوفا
مـوظذني طنـيني و ــناد شـرطة مـأ أ ــل فيسـا األعمـاب التحمــاية ومرافلـة املســتذيديأ إي
و تاهتم .وأشار األمني العـام إي أ  20 699فـر ا اقـتذا وا مـأ برنـامج الزيـارات األقـرية
من عام  .2004ومأ ذلـ اجملمـو  ،شـار  997شتصـا فلـ الزيـارات الذتـرة مـأ
كــانو الثاف/ينــاير إي حزيرا /يونيــه  ،20١4منــتم  64١شتصــا مــأ ايمــات ال ــئني
الصحراويني قرب فندوإ ،و  356شتصا مأ املنلطة الواقعة رب اجلدار الرملـي .وعُلتلـت
الرح ت اجلوية املتصصة لتل الزيارات من حزيرا /يونيه  20١4بسـنني خ فـات نشـنت
بني الطرفني بشص قائمة املرشحني للزيارات األقرية .وأشـار األمـني العـام أيمـا إي أنـه ،منـ
ذل الوقت ،مل يُعلد أ ا تما فنسيلي ،وأ املذو ية ظلت مستعدة لتيسـا احلـوار الـ م
ل قتئناإ الذور لل نامج مأ خ ب لية التنسيق اللائمة.
 - ١8وأبلا األمني العام أيما سلس األمـأ أنـه ،عمـ باتفذـان الـ و التوصـل إليـه ،قـام
فريــق فــا مــأ مذو ــية األمــم املتحــدة حللــون ا نســا بزيــارة العيــو والداخلــة الصــحراء
الغربية الذترة مأ  28نيسـا /أبريل إي  2أيار/مـايو  20١4للمسـاعدة التحمـا لزيـارة
مذو ـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية حللـــون ا نســـا للمغـــرب ،الـــا أ ريـــت الذتـــرة مـــأ
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 27إي  29أيار/مايو  .20١4وير قر لتذاصيل الزيارة فلريـر األمـني العـام ،إي انـني
معلومات أخرى فتعلـق الـون ا نسـا  ،ـا ذلـ األنشـطة الـا فمـطل هبـا جلنتـا اجمللـس
الــوطا حللــون ا نســا العيــو والداخلــة ،وشــوا ل الذريــق العامــل املعــا باتحتجــا
التعسذي ،وانممام املغرب إي ال وفوكـوب اتختيـار تفذاقيـة مناهمـة التعـ يني و ـاه مـأ
ــروب املعاملــة أو العلوبــة اللاقــية أو ال إنســانية أو املتينــة ،وقيــام ال ملــا باعتمــا قــانو
ديد بشص اللماء العسنير  ،وامل حظات اخلتامية بشص املغرب الصا رة عـأ جلنـة حلـون
الطذل ،واتقتثمار املياه ا قليميـة املتاهـة للصـحراء الغربيـة الـا ت فـزاب ـل خـ إ بـني
حنيومة املغرب و نتة النوليساريو.
 - ١9وأشار األمني العام ،م حظافه وفوصـيافه ،إي أنـه بـالنظر إي عـدم إحـرا فلـدم
حل الزنا املتعلق بو ـ الصـحراء الغربيـة الـ مل يـتغا منـ صـدور فلريـره السـابق ،ظلـت
اجلتــو الــا فنـ هلا األمــم املتحــدة مــأ خـ ب أعمــاب منعو ــه الشتصــي وبعثــة األمــم املتحــدة
ل قتذتاء الصحراء الغربية تو ا عل قدر كنا مـأ األمهيـة .فتزايـد الشـعور با حنـاد
صذوإ الصـحراويني ،إي انـني افسـا النطـان اجلغـرا للشـننيات ا راميـة واملتطرفـة
منطلة الساحل والصـحراء ،شـنيل أخطـارا متزايـدة هتـد اقـتلرار املنطلـة وأمنـتا .ومـأ شـص
إجيا فسوية لزنا الصحراء الغربية أ ينيذل التتذيف مأ حدة فل األخطار احملتملـة .وكـرر
األمــني العــام عــوة الطــرفني إي التعــاو جبديــة مــ منعو ــه الشتصــي ومواصــلة وفنيثيــف
جيــا حــل قياقــي ملنــوب للطــرفني ،ينيذــل لشــعني الصــحراء
تو مهــا مــأ أ ــل التذــاو
الغربية فلرير مصاه.
 - 20وأشار األمني العام إي أ مأ السابق ألوانه التعليق عل مـدى ـدوى النـتج اجلديـد
اللائم عل املشاورات الثنائية والدبلوماقية املنيوكية ال اقتتله منعو ـه الشتصـي .بيـد أنـه
يتوق أ حيظ منعو ه الشتصـي بـدعم فعـاب مـأ أعمـاء سلـس األمـأ ،وبالتعـاو التـام مـأ
الطرفني والدوب اجملاورة .فنعد مرور أر بعني عاما علـ بـدء الـزنا و ـاف قـنوات علـ فلـد
ملترحــات الطــرفني ،ت نيــأ ف يــر اقــتمرار الو ــ اللــائم وعــدم املشــاركة بشــنيل بنــاء
النحث عأ حل.
وابتنيار
 - 2١ورحني األمني العام باملناقشة الـا أ راهـا الطرفـا بشـص اتفذـان العسـنير رقـم ١
ال حيد نظام رصد وقف إط ن النار ،و عا إي مواصلة التعاو باقتمرار وعلـ مـو بنـاء
م النعثة مأ أ ل املمي قدما فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة .وذكر أ النعثـة فمـطل تـام
هامــة مننثلــة عــأ قــرارات سلــس األمــأ ومتــام حذــظ السـ م العا يــة ،ومــأ فلــد التمســت
مساعدة اجمللس عم الدور ال كُلذت به النعثة ،والتليـد عـايا حذـظ السـ م ،واحلذـا
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عل حيا األمم املتحدة ،وكذالة اقتيذاء الشرود المـرورية لعمـل النعثـة بنجـاق .وقـد كـا
و و النعثة متما لنيذالة التزام الطرفني بوقف إط ن النار ،وهـو و ـو ثـل بو ـوق التـزام
اجملتم ـ الــدول بالتوصــل إي حــل للــزنا  .وملــا كــا فوقــي نطــان املشــاركة علــ صــعيد
اللطاعات واجملتمعات احمللية أقاقيا أل بعثة مـأ بعثـات حذـظ السـ م ،أعـرب األمـني العـام
عأ أمله بشنيل خاص أ فُرف الليـو املتنليـة املذرو ـة علـ النعثـة ”فذاعلـتا احلـر مـ
كافــة احملــاوريأ“ ،عل ـ النحــو املنصــوص عليــه قــرارات سلــس األمــأ )20١2 2044
و  )20١3 2099و  .)20١4 2١52و ذل السيان ،و وء اجلتـو املتواصـلة الـا
ينـ هلا منعو ـه الشتصــي واقـتمرار أمهيـة النعثــة ،أوصـ األمــني العـام بـص ــد اجمللـس وتيــة
بعثـة األمـم املتحـدة ل قـتذتاء الصـحراء الغربيـة ملـدة  ١2شـترا أخـرى ،حـ  30نيســا /
أبريل .20١6
 - 22وأعرب األمني العام أيما عأ قلله إ اء وقـف الزيـارات األقـرية واحلللـات الدراقـية
إطار برنامج فدابا بناء الثلة .ول ل  ،فلد شـج الطـرفني علـ اتيـراد سـد ا احلـوار
وعل فسـوية أ مسـائل معللـة هبـدإ اقـتئناإ فلـ الـ امج ا نسـانية املتمـة ملـا فيـه صـا
السنيا الصحراويني كافة.
 - 23وحث األمني العام اجملتم الـدول علـ فلـد متويـل إ ـا عا ـل مـأ أ ـل برنـامج
وتيــة مذو ــية األمــم املتحــدة لشــؤو ال ــئني ايمــات ال ــئني الواقعــة بــاللرب مــأ
فندوإ .وأشار أيما إي املسائل الا ما الت مطروحـة فيمـا يتعلـق بعـد ال ـئني احملتـا ني
إي املساعدة ،مما أبر رورة معاجلة مسصلة فسجيل السنيا ال ئني.
 - 24وأشا األمني العام باخلطوات ا جيابية الا اختـ ها املغـرب فيمـا يتعلـق امايـة حلـون
ا نســا خ ـ ب الذتــرة املشــمولة بــالتلرير ،ــا ذل ـ اعتمــا قــانو ديــد بشــص اللمــاء
العسنير و اتنممام إي ال وفوكوب اتختيار تفذاقية مناهمة التعـ يني .ـا أنـه حـني
رحني بتل التطـورات ،فإنـه أهـاب بـالطرفني إي مواصـلة وفعزيـز فعاوهنمـا مـ ليـات األمـم
املتحدة حللون ا نسا ومذو ية األمم املتحدة حللون ا نسـا  ،بوقـائل منـتا فيسـا بعثـات
املذو ية إي الصحراء الغربية وايمات ال ـئني الواقعـة قـرب فنـدوإ ،بإفاحـة وصـوهلا و
عراقيل إي ي أصحاب املصلحة ذو الصلة.
 - 25وتحظ األمني العام أ مأ املتوق مأ فلـ النعثـات و اهـا مـأ أشـنياب التعـاو
املستلنل بني الطرفني ومذو ية حلون ا نسا و ليات حلون ا نسا األخرى التابعة لامـم
املتحدة أ فساهم فتم مستلل و ايد حلالـة حلـون ا نسـا كـل مـأ الصـحراء الغربيـة
فنذيـ شـامل ومطـر ملعـايا
واملتيمات ،هبدإ كذالة احلماية للجمي  ،وأ فساهم ك ل
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حلــون ا نســا الدوليــة مــأ انــني الطــرفني .وتحــظ أيمــا أ حلــون ا نســا ت ُظــدها
حــدو  ،وبالتــال فــإ يـ أصــحاب املصــلحة ملزمــو بــاحترام احلريــات األقاقــية وحلــون
ا نسـا جلميـ األشــتاص .وقـد كـا مــأ األمهيـة نيــا قـد يـ الثغــرات سـاب محايــة
حلون ا نسا ومعاجلة مسائل حلون ا نسا األقاقية حاتت الزناعات الطويلة األمـد.
ف ل مأ شصنه املسامهة أيما هتيئة بيئة موافية لعملية التذاو .
ــوء اتهتمــام املتزايــد بــاملوار الطنيعيــة املو ــو ة
 - 26وتحــظ األمــني العــام أنــه
الصــحراء الغربيــة ،فلــد حــا الوقــت املناقــني لــدعوة ي ـ اجلتــات الذاعلــة ذات الصــلة إي
اتعتراإ ”باملندأ اللا ي بص مصا أهـل هـ ه األقـاليم هلـا امللـام األوب“ ،وفلـا للمـا ة 73
مأ ميثان األمم املتحدة.

انيا  -نظر سلس األمـأ

املسصلة

 - 27علـــني نظـــر سلـــس األمـــأ فلريـــر األمـــني العـــام ،اختــ اللـــرار )20١5 22١8
 28نيســا /أبريل  ،20١5حيــث أكــد ســد ايف ــرورة اتحتــرام التــام ل فذاقــات
با ــا
العسنيرية؛ وأها ب جبمي األطراإ إي إبـداء التعـاو التـام مـ عمليـات النعثـة ،و ـما أمـأ
مــوظذي األمــم املتحــدة واألفــرا املــرفنطني هبــا وكذالــة فنللــتم بــدو عوائــق ووصــوهلم إي
ملاصدهم فورايف قيان فنذي وتيتتم؛ وأهاب بـالطرفني إي مواصـلة إبـداء ا را ة السياقـية
والعمــل بيئــة موافيــة للحــوار مــأ أ ـــل الدخـــوب مرحـــلة مذـاو ـــات أكـــثر كثـــافة
ومو وعـية ،ومواصلة املذاو ات برعاية األمني العام و شرود مسنلة واسأ نيـة ،وذلـ
هبدإ التوصل إي حل قياقي عا ب و ائم وملنوب للطـرفني ينيذـل لشـعني الصـحراء الغربيـة
فلرير مصاه قيان فرفينات فتماش مـ منـا ب ميثـان األمـم املتحـدة وملاصـده؛ وتحـظ
ور الطرفني ومسؤولياهتما ه ا الصد  .وقرر اجمللـس متديـد وتيـة النعثـة حـ  30نيسـا /
أبريل .20١6

الثا  -نظر اجلمعية العامة

املسصلة

 - 28اقــتمعت جلنــة املســائل السياقــية اخلاصــة وإهنــاء اتقــتعمار اللجنــة الرابعــة) ،خـ ب
املناقشــة الــا ــرت الذتــرة مــأ  7إي  ١5فشــريأ األوب/أكتــوبر  ،20١5إي بيانــات أ ي
هبا  70مأ ملدمي اتلتماقات بشص مسصلة الصـحراء الغربيـة انظـر  .)A/C.4/70/SR.3-5و
لـة أمـور أخـرى ،مسـصلة
 7و  8و  ١5فشريأ األوب/أكتوبر ،فناولـت الـدوب األعمـاء،
الصحراء الغربية .وأعربت بع فل الدوب عأ فصييـدها الشـديد حلـق الصـحراويني فلريـر
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املصـا ،وأكــدت سـد ا عمتــا للـرارات اجلمعيــة العامـة وقــرارات سلـس األمــأ ذات الصــلة،
وللجتو الا ين هلا األمـني العـام ومنعو ـه الشتصـي .وأعـرب بعمـتا اءخـر عـأ اعتلـا ه بـص
خطة املغرب للحنيم ال ايت فوفر خيارايف واقعيايف وفتوفر له ملوِّمات النلاء و نيأ أ فشـنيال أفمـل
فرصة جيا حل هل ه املسصلة ينيو ملنوت مأ الطرفني انظر  A/C.4/70/SR.2و  6و .)7
لســتتا الســابعة ،املعلــو ة  ١5فشــريأ األوب/
 - 29وكــا معرو ــا عل ـ اللجنــة،
أكتوبر  ،20١5مشرو قرار معنـو ”مسـصلة الصـحراء الغربيـة“  )A/C.4/70/L.4ملـدم مـأ
رئيس اللجنة ،وقد اعتمدفه بدو فصويت.
 - 30و  9كانو األوب /يسـم  ،20١5اعتمـدت اجلمعيـة العامـة مشـرو اللـرار و
لــة أمــور ،بــالتزام
فصـويت ،بوصــذه اللــرار  .98/70و هـ ا اللــرار ،رحنــت اجلمعيــة،
الطرفني واصلة إبداء ا را ة السياقـية والعمـل منـاخ مـؤات للحـوار واملذاو ـات اجلاريـة
بــني الطــرفني؛ وأهابــت بــالطرفني أ يتعاونــا م ـ جلنــة الصــليني األمحــر الدوليــة ،وأ يتليــدا
بالتزاماهتمـا و ــني اللـانو الــدول ا نسـاف؛ وطلنــت إي اللجنـة اخلاصــة املعنيـة االــة فنذيـ
إع مـنا اتقـتل ب للنلـدا والشـعوب املسـتعمرة أ فواصـل النظـر احلالـة الصـحراء
الغربيــة وأ فلــدم فلريــرا عــأ ذلـ إي اجلمعيــة ورهتــا احلا يــة والســنعني؛ و عــت األمــني
العام إي أ يلدم إي اجلمعية ورهتا احلا ية والسنعني فلريرا عأ فنذي ه ا اللرار.
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