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 قرير األمني العام عن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيةت  

 
 مقدمة -أوال  

أبريـل  / نيسان ٢٨املؤرخ  ) ٢٠٠٥ (١٥٩٨يقَدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن         - ١
، الذي مدد الس مبوجبه والية بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية حـىت               ٢٠٠٥

ويغطــي هــذا التقريــر التطــورات الــيت جــدت منــذ صــدور  . ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول٣١
 ).S/2005/254 (٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩تقريري املؤرخ 

 
 احلالة السياسية -ثانيا  

استمر اخلـالف املـستحكم بـني الطـرفني بـشأن كيفيـة             خالل الفترة املشمولة بالتقرير،      - ٢
شـعب الـصحراء الغربيـة مـن ممارسـة حقـه يف             التوصل إىل حل مقبول على حنو متبادل لتمكني         

ويف الفترة األخرية، أكدت حكومة املغرب جمددا استعدادها إلجراء مفاوضـات           . تقرير مصريه 
وواصــلت . يكــون مــن شــأا أن تفــضي إىل مــنح احلكــم الــذايت لإلقلــيم حتــت الــسيادة املغربيــة

جــل تقريــر مــصري شــعب  خطــة الــسالم مــن أ جبهــة البوليــساريو مــن جهتــها، تأييــدها لتنفيــذ   
الــيت قــدمها مبعــوثي اخلــاص ســابقا، الــسيد جــيمس   ،)، املرفــقS/2003/565 (الــصحراء الغربيــة

 .٢٠٠٣بيكر، إىل الطرفني يف عام 
ــن      - ٣ ــسابق إىل جملـــس األمـ ــري الـ ــدور تقريـ ــذ صـ ــرة الـــيت مـــضت منـ ويف غـــضون الفتـ
)S/2005/254(           يت أسـفرت عـن عـدد مـن         ، شهد اإلقليم بعض القالقل، من بينـها املظـاهرات الـ

وأضرب عدد من احملتجزين لدى السلطات املغربية عن الطعام إبان الفترة املمتـدة             . االعتقاالت
 .سبتمرب/ أيلول٢٩أغسطس حىت /من مستهل آب

يوليــه، أبلغــت جملــس األمــن بقــراري تعــيني الــسفري بيتــر فــان والــسوم     / متــوز٢٥ويف  - ٤
 الغربيــة ملــساعديت علــى تقيــيم احلالــة والعمــل مــع   مبعوثــا شخــصيا يل إىل الــصحراء ) هولنــدا(
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الطرفني والبلدان ااورة وسائر اجلهات املعنية من أجل البحث عن أجنـع الـسبل للخـروج مـن      
وكخطوة أوىل، طلبت إىل السيد فان والـسوم أن يقـيم اتـصاالت مـع            . املأزق السياسي الراهن  

الــسبل الــيت ينبغــي التماســها للمــضي إىل  الطــرفني والــدول اــاورة للتأكــد مــن آرائهــا بــشأن   
ــام ــورك يف آب   . األم ــيت عقــدت بنيوي ــشرين   /ويف ضــوء االجتماعــات ال ــستهل ت أغــسطس وم
أكتوبر، يتوقع أن يقوم مبعوثي الشخصي بـأول زيـارة لـه إىل املنطقـة خـالل الفتـرة مـن                     /األول
 .أكتوبر/ تشرين األول١٧ إىل ١١
 

 يدانيف املنشطة املضطلع ا األ -ثالثا  
 ممثلي اخلاص -ألف  

مايو، قمت بتعيني ممثلي اخلاص يف الـصحراء الغربيـة آنئـذ، الـسيد ألفـارو دي                 /يف أيار  - ٥
 لألمـني العـام   اخلـاص مثـل  املاخلاص لعمليـة الـسالم يف الـشرق األوسـط و    سوتو، بصفة املنسق 

يري اخلـالص   وأود أن أعـرب عـن تقـد       . لدى منظمة التحريـر الفلـسطينية والـسلطة الفلـسطينية         
ويف . بذله من جهود من أجل املضي قـدماً بعمليـة الـسالم خـالل مهمتـه بالـصحراء الغربيـة                    ملا

، نائــب املمثــل اخلــاص يف كوســوفو )إيطاليــا(فرانشــسكو باســتايل أعقــاب مــشاورات، عينــت 
سابقا، ممـثال خاصـا جديـدا يل يف الـصحراء الغربيـة ورئيـسا لبعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف                     

ويف . سـبتمرب / أيلـول  ١٤ منـصبه يف مدينـة العيـون يـوم            باسـتايل  وتقلد الـسيد  . الصحراء الغربية 
أكتوبر، قام بزيارات أولية للطرفني وملمثلـي الـدول اـاورة يف كـل مـن                /مستهل تشرين األول  

 .والعاصمة اجلزائر ونواكشوط) اجلزائر(الرباط ورابوين 
 

 األنشطة العسكرية -اء ـب 
مدينة العيـون بعـد أن قـضى        ) هنغاريا(أغسطس، غادر اللواء جيورجي ساراز      /يف آب  - ٦

وقــد حــل حملــه اللــواء كــورت . ثــالث ســنوات مــن اخلدمــة بوصــفه قائــدا للقــوة التابعــة للبعثــة 
 تــشرين ١٤ويف . ســبتمرب/ أيلــول١٦الــذي وصــل إىل منطقــة البعثــة يف  ) الــدامنرك(موســغارد 

 مـن األفـراد، مبـن فـيهم الكتبـة           ٢٢٧سكري للبعثـة يبلـغ      أكتوبر، كان قـوام العنـصر العـ       /األول
وواصـل العنـصر    . فـردا  ٢٣١اإلداريون وأفراد الوحدة الطبيـة، مقابـل القـوام املـأذون بـه وهـو                
 .١٩٩١سبتمرب /  أيلول٦العسكري بنشاط رصد وقف إطالق النار الذي بدأ سريانه منذ 

 ١١٤  دوريـة بريـة و     ٢٦٢٨مبـا عـدده     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قامـت البعثـة          - ٧
امللكـي املغـريب والقـوات العـسكرية التابعـة جلبهـة             دورية جوية لزيـارة وتفقـد وحـدات اجلـيش         
 الذي أبرم بني اجلـيش امللكـي املغـريب والبعثـة مـن              ١البوليساريو، وفقا لالتفاق العسكري رقم      

 .ثة من جهة أخرىجهة، وبني القوات العسكرية التابعة جلبهة البوليساريو والبع
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وكمـــا أوجـــزت يف تقريـــري الـــسابق، تواصـــلت االنتـــهاكات مـــن جانـــب الطـــرفني   - ٨
وتــشمل تلــك . ١كليهمــا، ممــا يــشكل تــدهورا خطــريا يف االمتثــال لالتفــاق العــسكري رقــم    

االنتهاكات أنشطة من قبيل تعزيز اهلياكل املادية يف املنطقـتني احملظـورتني احملـددتني يف االتفـاق                 
وعالوة على ذلـك، وقعـت      . يود على تنقل املراقبني العسكريني التابعني لألمم املتحدة       وفرض ق 

أبريـل  / نيـسان ١٤ففـي الفتـرة املمتـدة مـن     . انتهاكات جديدة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير     
 ١٠ انتـهاكا مـن جانـب اجلـيش امللكـي املغـريب و             ١٣سبتمرب، الحظـت البعثـة      / أيلول ١٤حىت  

ومشلـت تلـك االنتـهاكات    . القوات العـسكرية التابعـة جلبهـة البوليـساريو      انتهاكات من جانب    
إقدام العناصـر املـسلحة التابعـة للجـانبني علـى اقتحـام القطـاع العـازل فتـرات قـصرية، وتـشييد                
هياكل مادية جديدة، وتنقل الوحـدات العـسكرية مـن دون إخطـار البعثـة مـسبقا أو احلـصول                    

 تواصــلت األنــشطة املدنيــة يف القطــاع العــازل، مبــا يف ذلــك  ويف الوقــت ذاتــه،. علــى موافقتــها
ورغـم أن تلـك املظـاهرات ال تـشكل انتـهاكا لالتفـاق              . مظاهرات قام ـا مؤيـدو البوليـساريو       

، فقد سامهت يف ازديـاد حـاالت التـوتر يف امليـدان وقـد تـسفر عـن حـوادث                     ١العسكري رقم   
 .وتؤدي إىل تدهور الوضع على طول اجلدار الرملي

، فمــا فتــئ الطرفــان يتعاونــان ٣ ورقــم ٢أمــا فيمــا يتعلــق باالتفــاقني العــسكريني رقــم   - ٩
بدرجــة كــبرية مــع البعثــة فيمــا يتعلــق بوضــع العالمــات علــى األلغــام والــذخائر غــري املنفجــرة    

 قطعــة مــن األلغــام ٢٦٠ويف أثنــاء الفتــرة املــشمولة باالســتعراض، اكتــشفت البعثــة . وتــدمريها
 مـن األلغـام   ٣ ٦٩٣ملنفجرة ووضعت عالمات عليها، كما قامت برصد تدمري والذخائر غري ا  

وجرى رصد أربعني عملية تـدمري غـرب اجلـدار الرملـي، وكلـها متـت                . والذخائر غري املنفجرة  
 .على يد اجليش امللكي املغريب

 
 أسرى احلرب وغريهم من األشخاص احملتجزين واملفقودين -جيم  

ــأن   - ١٠ ــد بـ ــساريو قامـــت، يف  يـــسرين أن أفيـ ــة البوليـ ــاطة / آب١٨جبهـ أغـــسطس، بوسـ
 أشـخاص،   ٤٠٤الواليات املتحدة األمريكية، باإلفراج عن األسـرى املغاربـة البـاقني وعـددهم              

وقد أعيـد األسـرى إىل وطنـهم املغـرب حتـت            . منهية بذلك أحد أشد فصول هذا الرتاع إيالما       
مــل مــع الطــرفني مــن أجــل حتديــد مــآل رعايــة جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة الــيت ستواصــل الع

 .املفقودين يف إطار الرتاع
 

 تقدمي املساعدة لالجئني من الصحراء الغربية -دال  
خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، قـام برنـامج األغذيـة العـاملي ومفوضـية األمـم املتحـدة              - ١١

يـام بزيـارات ميدانيـة    لشؤون الالجئني بتعزيز نشاط الرصد الذي يضطلعان به، مبـا يف ذلـك الق         
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ومبوجـب قـرار مـشترك بـني مفوضـية          . منتظمة إىل مجيـع خميمـات الالجـئني يف منطقـة تنـدوف            
األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي، وهو القرار الذي بلِّغ يف وقـت الحـق      

دين مـن املـساعدة     إىل جبهة البوليساريو واجلزائر، بوصفها بلد اللجوء، مت ختفيض عدد املـستفي           
ســبتمرب، مبـــا جيعـــل املـــساعدة  / أيلـــول١ شـــخص يف ٩٠ ٠٠٠ شـــخص إىل ١٥٨ ٠٠٠مــن  

علــى أن الربنــامج واملفوضــية كليهمــا . تــستهدف األفــراد األشــد ضــعفا مــن ســكان املخيمــات
سيــستخدمان ذلــك الــرقم ألغــراض التخطــيط، إىل حــني أن يتيــسر إجنــاز عمليــة التــسجيل          

 .لالجئني الشامل
ــستفيدين يف       ور - ١٢ ــساعدة للم ــوفري امل ــة لت ــوفرة كافي ــة املت ــن األغذي ــدادات م ــم أن اإلم غ

املخيمات حىت اية السنة، فإن نتائج الدراسة االستقصائية اليت أجراها الربنامج بـشأن التغذيـة               
 قد دلت على حصول زيـادة يف مـرض فقـر الـدم لـدى النـساء واألطفـال            ٢٠٠٥يف أوائل عام    

يكون ذلك ناجتا عن نقص الربوتينات احليوانية، والفواكه واخلـضروات          وقد  . ٢٠٠٢منذ عام   
وميثــل ســوء . الطازجــة، واألغذيــة املعــززة فيمــا يقــدم لالجــئني مــن حــصص اإلعاشــة اليوميــة   

التغذية املزمن يف خميمات الالجئني مـشكلة صـحية كـربى، ولـذلك تعتـزم املفوضـية والربنـامج                   
ورغـم ازديـاد حجـم    . األغذية التكميليـة للفئـات الـضعيفة      اختاذ تدابري تصحيحية، تشمل توفري      

 ماليـني دوالر ونيفـا يف       ٥الدعم املقدم مـن اجلهـات املاحنـة لـربامج املـساعدة اإلنـسانية إذ بلـغ                  
، مثــة حاجــة إىل تقــدمي مــساعدة دوليــة إضــافية لتــوفري األغذيــة التكميليــة الالزمــة   ٢٠٠٥عــام 

 .لتحسني احلالة الصحية لالجئني
سبتمرب، أجـرى الربنـامج بتعـاون مـع املفوضـية،           / أيلول ١٧ إىل   ١٣خالل الفترة من    و - ١٣

ــه      اســتعراض منتــصف املــدة لربناجمــه الغــذائي يف خميمــات منطقــة تنــدوف، الــذي شــاركت في
ــصفة        ــة ب ــابع للمفوضــية األوروبي ــسانية الت ــساعدة اإلن ــب امل ــات املتحــدة ومكت ــة الوالي حكوم

 الترتيـب بالعاصـمة اجلزائـر لعقـد إحاطـة برئاسـة الربنـامج               وعالوة علـى ذلـك، جـرى      . مراقبني
 .واملفوضية إلطالع اجلهات املاحنة على احلالة القائمة

 
 تدابري بناء الثقة -هاء  

ني يف منطقــة ئمــن املؤســف أن تبــادل الزيــارات العائليــة بــني اإلقلــيم وخميمــات الالجــ    - ١٤
وينبغـي اإلشـارة إىل أن جبهـة البوليـساريو          . تندوف مل يستأنف خالل الفترة املشمولة بالتقرير      

واجلزائــر، بوصــفها بلــد اللجــوء، وافقتــا بكلتيهمــا علــى خطــة العمــل الــيت قدمتــها املفوضــية يف 
 مـن تـدابري     ٢٠٠٥يناير، بالتشاور مع البعثة، من أجل تنفيذ مرحلـة عـام            /مستهل كانون الثاين  

 .بناء الثقة
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 التزامها بتدابري بنـاء الثقـة، مقترِحـةً إدخـال بعـض      وقد جددت احلكومة املغربية تأكيد    - ١٥
ونوقشت تلك التعديالت يف اجتماع عقـد مـع املفوضـية والبعثـة     . التعديالت على خطة العمل 

ــران٢٢جبنيــف يف  ــة      / حزي ــني املفوضــية واحلكوم ــة ب ــه، وكانــت موضــع مراســالت خطي يوني
 يف أعقـاب زيـارة ممثلـي اخلـاص إىل           ويسرين أن أفيد بأن احلكومة املغربية قـد أشـارت         . املغربية

ــة   . ســبتمرب، إىل اعتزامهــا قبــول خطــة العمــل  /الربــاط يف أيلــول وقــد أكــد الوفــد املغــريب للجن
أكتـوبر، املوافقـة علـى اسـتئناف الزيـارات          /التنفيذية لربنامج املفوضية يف مستهل تـشرين األول       

ومـن املتوقـع أن تـستأنف       . ساين املهـم  العائلية، مما ميهد السبيل ملواصلة تنفيذ هذا الربنـامج اإلنـ          
 .نوفمرب/الزيارات يف مستهل تشرين الثاين

ون يــ مل٢,١لنــدا والواليــات املتحــدة حــىت اآلن نيرلنــدا والــسويد وفرنــسا وفأووفـرت   - ١٦
. ٢٠٠٥ ماليني دوالر وهي املبلغ التقديري املطلوب لتنفيذ برنامج عـام            ٣,١دوالر من أصل    

 بفعاليــة تنفيــذ اخلــدمات اهلاتفيــة الــيت أنــشئت للــربط بــني خميمــات   ويف الوقــت ذاتــه، يتواصــل
 . شخصا حىت اآلن٣٢ ٧٧٧وقد بلغ عدد املستفيدين من تلك اخلدمات . تندوف واإلقليم

 اهلجرة غري الشرعية -واو  
ــالتقرير، تواصــل تــوفري املــأوى يف تيفــارييت للمجموعــة الــيت     - ١٧ خــالل الفتــرة املــشمولة ب

 مهــاجرا غــري ٤٦واملتألفــة مــن ) ١٠، الفقــرة S/2005/254( تقريــري الــسابق أشــرت إليهــا يف
وتقـوم املنظمـة الدوليـة للـهجرة        . شرعي من بنغالديش، وذلك حتت رعايـة جبهـة البوليـساريو          

 .باختاذ إجراءات من أجل إعادم إىل وطنهم
اإلعــادة إىل الــوطن، تظــل قــدرا    ورغــم أن البعثــة ســامهت حــىت اآلن يف عمليــات      - ١٨

وستواصـل البعثـة التنـسيق      . حمدودة يف جمال توفري املساعدة ملن تتقطع م السبل من املهاجرين          
مع الوكاالت اإلنسانية، حسب احلاجة، كما ستقدم بعض الدعم اللوجسيت لعمليات اإلعـادة             

 يـؤثر ذلـك يف أدائهـا لواليتـها         إىل الوطن العتبارات إنـسانية، رهنـا بتـوافر املـوارد وشـريطة أال             
 .األساسية

 بعثةالإعادة هيكلة  -زاي  
خـالل الفتـرة املـشمولة      للبعثـة   لقد أجري استعراض شامل للهياكل املدنية والعسكرية         - ١٩

فعالية تنفيذ عمليـات البعثـة وجعلـها تتمـشى مـع           وكان االستعراض يهدف إىل تعزيز      . بالتقرير
يف فظ السالم، بغرض االستجابة على حنـو أفـضل للحالـة املـتغرية     يف جمال حاملمارسات احلالية  

وجيري اآلن العمل علـى مـا يترتـب عـن ذلـك مـن إعـادة هيكلـة لعناصـر البعثـة، علـى                         . امليدان
ــرتني    ــر   ٢١ و ٢٠النحــو املوصــوف يف الفق ــدمي تقري ــع تق ــاه، وأتوق ــدم احملــرز يف    أدن عــن التق

 .تقريري القادم
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ام بزيــارة للبعثــة فريــق تــابع لألمــم املتحــدة ملراجعــة العمليــات    قــيونيــه /حزيــرانففــي  - ٢٠
ويف أعقــاب الزيــارة، ). اململكــة املتحــدة(العــسكرية، بقيــادة اللــواء املتقاعــد روبــرت غــوردن   

بالتــشاور مــع البعثــة، بــصياغة توصــيات مــن أجــل إعــادة  قامــت إدارة عمليــات حفــظ الــسالم 
ت، الــيت استــشري بــشأا الطرفــان والبلــدان  وــدف هــذه التوصــيا. هيكلــة العنــصر العــسكري

املسامهة بقوات، إىل تعزيز قدرة العنصر العسكري على رصد وقـف إطـالق النـار واالتفاقـات                 
ــودة  ــوارد املوجـ ــدود املـ ــدأت يف   . العـــسكرية، يف حـ ــة، الـــيت بـ ــادة اهليكلـ ــة إعـ وتـــشمل عمليـ

، مبـا يف ذلـك إنـشاء خليـة     سبتمرب، إغـالق املقـرين القطـاعيني وإعـادة هيكلـة مقـر القـوة            /أيلول
للتحليل مشتركة بني العنصرية املدين والعـسكري للبعثـة ومركـز للعمليـات املـشتركة لتحـسني           

وسـيمكن إغـالق املقـرين القطـاعيني البعثـة مـن زيـادة              . دارة املعلومـات  عملية مجـع البيانـات إل     
ويتــوخى . ني العــسكرينياملــراقبألفرقــة عــدد املــراقبني العــسكريني املوفــدين إىل املواقــع التــسعة  

. ومراكز مؤقتة للمراقبة لتـوفري معـدات للرؤيـة الليليـة    أيضا بدء تشغيل دوريات للمراقبة الليلية  
مبفهـوم جديـد للعمليـات يعكـس التغـيريات          أكتوبر  / األول تشرين ١وقد بدأ العمل اعتبارا من      

 . أعالهاملشار إليها
عنــصر اإلداري وغــريه مــن العناصــر املدنيــة  جنــز أيــضا االســتعراض الــشامل هليكــل ال وأُ - ٢١

ــالتقرير،     ــشمولة ب ــرة امل ــك  خــالل الفت ــت يف ذل ــسياسية    وروعي ــة ال ــة والبيئ ــة البعث ــار والي وإط
. مـع بعثـات أخـرى حلفـظ الـسالم ذات حجـم مماثـل           العمليات، فضال عن إجراء حتليل مقارن       

ق السـتعراض اجلوانـب املتعلقـة       البعثة، مت إيفاد فريـ    واستنادا إىل االستعراض األول الذي أجرته       
مـن إدارة عمليـات حفـظ الـسالم، بغيـة وضـع الـصيغة               باملوظفني، أعقبه فريق للتقيـيم اإلداري       

النهائية للتوصيات الرامية إىل إعادة تشكيل اهليكل املدين لتقـدمي دعـم أفـضل لألنـشطة املقـررة                  
وتـشمل  . إدارة البعثـة  تعزيـز   ، و تكامل أكـرب بـني العنـصرين العـسكري واملـدين          ، وكفالة   احلالية

، ) وظـائف حمليـة    ١٠ وظيفـة دوليـة و     ٤٧( وظيفـة    ٥٧توصـيتني خبفـض     نتائج هذا االستعراض    
. األمــم املتحــدةملتطــوعي  وظيفــة ٢٤وإحــداث ، )دوليــة( وظيفــة ١٨علــى أن تعوضــها زيــادة 

 .٢٠٠٦حبلول منتصف عام هاتان التوصيتان على مراحل، ويتوقع إمتام تنفيذمها وستنفذ 
 

 االحتاد األفريقي -رابعا  
لالحتــاد األفريقــي لــدى ني التــابعني  خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــل وفــد املــراقب- ٢٢

. والتعـاون معهـا   ، تقدمي دعم قيــِّم للبعثـة  )إثيوبيا (ييلما تاديسالسيد بزعامة كبري ممثليـه  البعثة،
 .ألفريقيوأود أن أعرب من جديد عن تقديري إلسهام االحتاد ا

 
 اجلوانب املالية -خامسا  

 مليــون ٤٧,٩، مبلغــا إمجاليــه ٥٩/٣٠٨خصــصت اجلمعيــة العامــة، مبوجــب قرارهــا    - ٢٣
 / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٥يوليــه / متــوز١املاليــة مــن لتغطيــة نفقــات البعثــة خــالل الفتــرة دوالر 
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 أدنــاه ٣١الفقــرة وبالتــايل، إذا مــا وافــق جملــس األمــن علــى توصــييت املبينــة يف   . ٢٠٠٦ هيونيــ
بتمديد والية البعثة، سيقتصر يف نفقات تشغيل البعثة واإلبقاء عليها خالل فتـرة التمديـد علـى                 

، بلغـت قيمـة األنـصبة املقـررة     ٢٠٠٥أغسطس / آب٣١ويف . اجلمعية العامةاليت أقرا  املوارد  
صبة املقـررة غـري   وبلغ جمموع األنـ  .  مليون دوالر  ٥١,٨غري املسددة يف احلساب اخلاص للبعثة       

 . مليون دوالر٢ ١٨٥,٢التاريخ،  املدفوعة لكافة عمليات حفظ السالم، حىت ذلك
 

 مالحظات وتوصيات -سادسا  
بقيــت متنــافرة خــالل الفتــرة فيمــا يتعلــق بالتــسوية ممــا يؤســف لــه أن مواقــف الطــرفني  - ٢٤

. ياسي العــام يف املنطقــةأي تقــدم بتـوتر املنــاخ الـس  اقتــرن عـدم إحــراز  وقـد  . املـشمولة بــالتقرير 
ــوحي         ــة عــن الطــرفني، ت ــصفة دوري ــصادرة ب ــشديدة اللهجــة ال ــة ال ــات العام وإضــافة إىل البيان

واالدعاءات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان يف اإلقليم بأن الوضع قد يـزداد سـوءا              املظاهرات  
قريـر  مـن شـأنه أن ميكـن شـعب الـصحراء الغربيـة مـن ت               يف غياب حل مقبول على حنو متبـادل         

وأنا بـاق علـى عهـدي مبـساعدة الطـرفني يف التوصـل إىل مثـل هـذا احلـل، لكـن األمـر                         . مصريه
متروك هلما ليتخذا قرارات استراتيجية من شـأا أن حتـدد مجلـة أمـور، مـن بينـها الـدور الـذي          

 علــى وأحثهمــا. ميكــن لألمــم املتحــدة أن تــضطلع بــه ملــساعدما يف التغلــب علــى خالفامــا   
التعاون حبـسن نيـة مـع مبعـوثي         اجلمود، على التحلي باملرونة الالزمة و     د سنوات من    ، بع العمل

ومن نفس املنطلق، أدعو الدول ااورة والـشركاء الـدوليني إىل أن يقـدموا              .  اجلديد الشخصي
وقـف كـل    تت ويف غضون ذلك، من املهـم جـدا أن           .كل ما يلزم من دعم ملهمة مبعوثي اخلاص       

عن اختاذ أي إجراء قد يزيد من تعقيـد         يع التصرحيات املؤججة واالمتناع     اجلهات املعنية عن مج   
 .مهمة البحث عن حل أو قد يؤدي إىل املزيد من االحتكاك

 تـشكل مـسألة تبعـث علـى         ١وما زالت انتـهاكات الطـرفني لالتفـاق العـسكري رقـم              - ٢٥
ر قـدرة البعثـة علـى رصـد         وفيما يتوقع أن تعزز التدابري املـذكورة يف هـذا التقريـ           . القلق الشديد 

مسؤولية كفالة عـدم ارتكـاب انتـهاكات مـن جانـب            االمتثال لالتفاق، فإن الطرفني يتحمالن      
ويف هذا الـصدد، مت التوصـل إىل تفـاهم مـع الطـرفني بـشأن إمكانيـة                  . األمنية/قواما العسكرية 

. ض الواقـع  علـى أر  ملا حيـصل    استعراض االتفاقات العسكرية، بغرض االستجابة بصورة أفضل        
إال أن أي تغيريات تطرأ علـى االتفاقـات ينبغـي أن تكـون مقبولـة علـى حنـو متبـادل وأن تبقـى                         

القــوات العــسكرية علــى الوضــع القــائم خــالل وقــف  يقــضي ببقــاء منــسجمة مــع املبــدأ الــذي 
ملــراقيب البعثــة العــسكريني مبمارســة حريتــهم الكاملــة يف التنقــل، وفقــا   الــسماح إطــالق النــار و

وتلقت البعثة أيضا تعليمات بأن تقترح علـى الطـرفني إنـشاء            . دئ األساسية حلفظ السالم   للمبا
جلنــة عــسكرية مــشتركة للتحقــق، تــضم ممــثلني عنــهما إىل جانــب البعثــة، بغــرض إتاحــة تبــادل 

وآمـل أن أسـتطيع إدراج معلومـات عـن          . املعلومات والشفافية لدى تنفيـذ وقـف إطـالق النـار          
 .ا القضيتني يف تقريري القادم إىل جملس األمنالتقدم احملرز يف كلت
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وأرحــب بــإفراج جبهــة البوليــساريو عــن بقيــة أســرى احلــرب املغاربــة البــالغ عــددهم     - ٢٦
وآمــل أن تــساعد . سـنة  ٢٠أكثـر مــن  ، والــذين ظـل بعــضهم رهـن االحتجــاز    أشـخاص ٤٠٤

هيــد الطريــق هــذه اخلطــوة اإلجيابيــة يف خلــق منــاخ يــشجع علــى وضــع حــد للمــأزق احلــايل ومت
يكـون عـادال ودائمـا ومقبـوال علـى        للـرتاع   إلحراز التقدم الذي طال انتظاره حنو حل سياسـي          

للتعاون تعاونا كامال مـع جلنـة       كليهما  ويف نفس الوقت، أكرر ندائي إىل الطرفني        . حنو متبادل 
 يفالصليب األمحر الدوليـة يف العمـل علـى حتديـد مـصري األشـخاص الـذين مـا زالـوا مفقـودين                        

 .إطار الرتاع
اجلهات املعنية وافقـت    أرى من البوادر املشجعة أن مجيع       التأخريات،  وعلى الرغم من     - ٢٧

ــيم ويف       ــراد يف اإلقل ــذلك آلالف األف ــيحني ب ــة، مت ــارات العائلي ــادل الزي اآلن علــى اســتئناف تب
ع إىل كمــا أتطلــ. هــذا الربنــامج اإلنــسايناملخيمــات الواقعــة يف منطقــة تنــدوف االســتفادة مــن  

التدابري األساسـية لبنـاء الثقـة، خـصوصا خدمـة الربيـد            سائر  العمل يف أقرب اآلجال على تنفيذ       
ــيم وخميمــات        ــشترك فيهــا أعــضاء اتمــع املــدين يف كــل مــن اإلقل وتنظــيم حلقــات دراســية ي

 .الالجئني يف منطقة تندوف
بــدور هــام يف حتقيــق مــا زالــت تــضطلع البعثــة وبــالنظر إىل احلالــة الــسائدة، أعتقــد أن  - ٢٨

االســتقرار ورصــد وقــف إطــالق النــار يف امليــدان، وأود أن أوصــي بتمديــد واليتــها ملــدة ســتة   
مواصـلة  أعتـزم   وإذا ما مدد الس الوالية،      . ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٣٠تنتهي يف   أشهر إضافية،   

 .ورة فعالةمهامها بصاليت حتتاجها إلجناز عملية االستعراض لكفالة امتالك البعثة للموارد 
الصادرة عن الطرفني بـشأن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان           وأشعر بالقلق إزاء االدعاءات      - ٢٩

ورغـم أن البعثـة ال متلـك ال الواليـة           . سواء يف اإلقليم أو يف خميمـات الالجـئني مبنطقـة تنـدوف            
م كمنظمـة، تكـرس نفـسها لـدع     املتحـدة  األمـم وال املـوارد الالزمـة ملعاجلـة هـذه القـضية، فـإن       

حلقوق اإلنـسان إجـراء   ويف هذا السياق تعتزم املفوضة السامية   . املعايري الدولية حلقوق اإلنسان   
اتصاالت مـع الطـرفني ومـع اجلزائـر، بوصـفها بلـد اللجـوء، بغـرض حبـث اإلجـراءات الـيت قـد                      

وأحـثهم علـى التعـاون بـصورة كاملـة مـع مفوضـية حقـوق                . تدعو احلاجة إليها يف هذا الصدد     
 .اإلنسان

ويف اخلتـــام، أود أن أعـــرب عـــن تقـــديري لرجـــال البعثـــة ونـــسائها الـــذين مـــا زالـــوا   - ٣٠
 . بوالية البعثة بكفاءة وتفان بقيادة ممثلي اخلاص فرانشسكو بستايليضطلعون
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 املرفق 
 دة لالستفتاء يف الصحراء الغربيةبعثة األمم املتح  

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٤املسامهات حىت 
 
 اموع )ب(الشرطة املدنية )أ(القوات )أ(راقبون العسكريونامل البلد

 ٢٥   ٢٥ االحتاد الروسي
 ١   ١ األرجنتني
 ٨   ٨ أوروغواي

 ٤   ٤ آيرلندا
 ٥   ٥ إيطاليا

 ٧   ٧ باكستان
 ٨   ٨ بنغالديش

 ١   ١ بولندا
 ١٩  ١٩  مجهورية كوريا

 ١  ١  الدامنرك
 ٢   ٢ سري النكا

 ٧ ٢  ٥ ادورالسلف
 ١٩   ١٩ الصني
 ١٧  ٧ ١٠ غانا
 ٥   ٥ غينيا
 ٢٥   ٢٥ فرنسا
 ٢   ٢ كرواتيا
 ٩   ٩ كينيا
 ١٣   ١٣ ماليزيا
 ٢٣ ٤  ١٩ مصر

 ٣   ٣ منغوليا
 ٢   ٢ النمسا
 ٧   ٧ نيجرييا

 ١٢   ١٢ هندوراس
 ٧   ٧ هنغاريا
 ١   ١ اليونان
 ٢٣٣ ٦ ٢٧ ٢٠٠ اموع 

 
 .ا فرد٢٣٠  من األفراد العسكرينيالقوام املأذون به يبلغ  )أ( 

 . فردا٨١يبلغ القوام املأذون به  )ب( 
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