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 تقرير األمني العام عن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية  
  

 مقدمة -أوال  
ــر   - ١ ــدم هــذا التقري ــرار جملــس األمــن   قُ ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٤عمــال بق ــشرين ٢٨امل  ت

ــوبر /األول ــم املتحــدة لالســتفتاء يف       ٢٠٠٥أكت ــة األم ــة بعث ــه والي ــدد الــس مبوجب ــذي م ، ال
ويغطـي التقريـر التطـورات الـيت جـدت منـذ         . ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ٣٠الصحراء الغربية حـىت     
 ).S/2005/648 (٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٣صدور تقريري املؤرخ 

 
 التطورات األخرية يف الصحراء الغربية -ثانيا  

الـسنوية  حتفـال يف العيـون مبناسـبة الـذكرى           أقـيم ا   ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٦يف   - ٢
 إىل ٢٤ وخــالل الفتــرة مــن . الــصحراء الغربيــةيف “لمغــربل اخلــضراء ملــسريةا”لبــدء الــثالثني 

ــر /شــباط ٢٨ ــساقية احلمــراء ووادي الــذهب    ٢٠٠٦فرباي ــر ال ، نظمــت اجلبهــة الــشعبية لتحري
جلمهوريـة الدميقراطيـة    ا”لقيام  الثالثني  السنوية  احتفاالت مبناسبة الذكرى    ) جبهة البوليساريو (

ــة الـــصحراوية ــاجل“العربيـ ــارييت يف تنـــدوف بـ ــو   زائر وتيفـ ــد حنـ ــة، علـــى بعـ ، الـــصحراء الغربيـ
، وصـل امللـك حممـد الـسادس         ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٠ويف  . كيلومترا شرق اجلدار الرملي    ٧٠

ــة      ــصحراء الغربي ــام لل ــدا مخــسة أي ــارة م ــون يف زي ــد    . إىل العي ــيس جدي ــيني رئ ــن تع ــد أعل وق
 ن الـصحراء، يف حماولـة     شؤوومسؤولني رفيعي املستوى آخرين للمجلس امللكي االستـشاري لـ         

 .تمع املدين وأعضاء منتخبنيعن اوممثلني ) شيوخ(إلحياء اهليئة اليت تضم زعماء تقليديني 
وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، نظمــت عــدة مظــاهرات تنــادي حبــق تقريــر املــصري      - ٣

. قلـيم لسكان الصحراء الغربية واحترام حقوق اإلنسان يف العيـون ومـدن رئيـسية أخـرى يف اإل     
 أسـفر عـن     وقد أدت املظاهرات إىل مواجهات عنيفة بني املشاركني وقوات األمن املغربية، ممـا            

ــشرين     . حــاالت اعتقــال واحتجــاز  ــشكل خــاص يف أواخــر ت ــوترات ب ــد ارتفعــت حــدة الت وق
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أثنـاء عمليـة   يف أكتوبر، إثر وفاة متظـاهر صـحراوي شـاب نتيجـة إلصـابات تعـرض هلـا             /األول
ــت يف ا  ــاج نظمـ ــون يف احتجـ ــشرين األول٢٩لعيـ ــوبر / تـ ــرت   . ٢٠٠٥أكتـ ــد، أمـ ــا بعـ وفيمـ

ــال         ــورطني يف احلــادث، حلــني إكم ــال واحتجــاز ضــابطي شــرطة مت ــة باعتق ــسلطات املغربي ال
وكـرد فعـل للمظـاهرات، ازداد وجـود قـوات           . التحقيق القـضائي يف مالبـسات وفـاة املتظـاهر         

 ويف كـــانون .الـــصحراء الغربيـــة األمـــن والـــشرطة املغربيـــة يف مجيـــع البلـــدات الرئيـــسية يف      
 يلّوجـه إ  و. ١٩٩٩جيش يف اإلقليم ألول مرة منـذ عـام          لل  تابعة ديسمرب، نشرت قوات  /األول

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٧مؤرخـة   رسـائل   األمني العام جلبهة البوليـساريو، حممـد عبـد العزيـز،            
ــانون األول٢٠  و١٤  و٢٠٠٥ ــوايل، طلـــب  ٢٠٠٥ديـــسمرب / كـ ــا  علـــى التـ ــم إىل فيهـ األمـ

املتحدة أن تتدخل حلماية املواطنني الصحراويني وضـمان حقـوق اإلنـسان اخلاصـة ـم، وأدان                 
تدخل شرطة وجيش املغرب يف املظاهرات، وحذر مـن أن نـشر الـضباط العـسكريني املغـربيني       
يف الصحراء الغربية يشكل تطورا خطريا ميكـن أن يـؤدي إىل املزيـد مـن احلـوادث، مـن بينـها،                      

 . املغربيني والصحراوينيملدنيني بني ا“ قاتلةمواجهات”
 مـن بينـهم     ا سـجين  ٢١٦عـن   املغرب عفـوا    ملك  أصدر  ،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٥ويف   - ٤

ــون وبوجــدور    .   ناشــطا صــحراويا ٣٠ ــة للــصحراويني يف العي وقــد نظمــت املظــاهرات املوالي
مـن   ٣٧اإلفراج عـن     بـاإلفراج عـن الناشـطني الـصحراويني واملطالبـة بـ            ا ترحيب اوالداخلة ومسار 

ووفقــا لتقــارير إعالميــة عديــدة، تــدخلت قــوات  . ني اآلخــرينصحراويالــ نيسياسيالــسجناء الــ
ــاالت      ــن االعتقــ ــدد مــ ــدوث عــ ــا أدى إىل حــ ــاهرين ممــ ــق املتظــ ــة لتفريــ ــن املغربيــ ويف . األمــ

العزيز يل مرة أخرى معربا عن قلقه إزاء انتـهاكات حقـوق            عبدالسيد  مارس، كتب   /آذار ٢٨
اليت ارتكبتها قوات األمن املغربية فيمـا يتـصل باملظـاهرات األخـرية، خاصـة يف مسـارا،          اإلنسان  

 .مـارس / آذار٢٦إصـابة الـبعض، مـن بينـهم نـساء، يف      حيث أفيد عن احتجاز عدة أشخاص و     
مـع يب يف مقـر األمـم املتحـدة يف     وفيما بعـد، سـافر الـسيد عبـد العزيـز إىل نيويـورك حيـث اجت          

 .ب عن قلقة إزاء الوضع احلايل يف اإلقليمأبريل لإلعرا/نيسان ٣
 

 طة اليت اضطلع ا مبعوثي الشخصياألنش - ثالثا 
 ، يف نيويـورك،   قام مبعوثي الشخصي، الـسفري بيتـر فـان والـسوم، إثـر مناقـشات أوليـة                 - ٥

، مع ممثلي الطرفني، حكومة املغرب وجبهة البوليساريو، والبلـدان اـاورة، اجلزائـر وموريتانيـا              
وعنــد . أكتــوبر/ تــشرين األول١٧ إىل ١١عثــة استكــشافية إىل املنطقــة خــالل الفتــرة مــن      بب

أكتــوبر، انــضم إلــيهم  / تــشرين األول١١وصــول الــسيد فــان والــسوم ووفــده إىل الربــاط، يف   
، اسـتقبل   بـاملغرب  ،ويف الـدار البيـضاء    . ، ممثلـي اخلـاص للـصحراء الغربيـة        فرانسيسكو باسـتغلي  

واجتمع يف الرباط مع رئيس الوزراء، إدريـس جطـو،          . سيد فان والسوم  امللك حممد السادس ال   
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 والوزير املنتـدب    ، مصطفي الساهل  ، ووزير الداخلية  ،ووزير اخلارجية والتعاون، حممد بنعيسى    
 واملنـسق املغـريب مـع بعثـة األمـم املتحـدة             ،للشؤون اخلارجية والتعاون، طيـب الفاسـي الفهـري        

واجتمـع  .  ومـسؤولني حكـوميني كبـار آخـرين       ،، حامـد شـامبار    لالستفتاء يف الصحراء الغربيـة    
أكتــوبر، مــع / تــشرين األول١٤ يف  إليهــاوصــلالــيت يف منطقــة تنــدوف، مبعــوثي الشخــصي، 

العزيز وكذلك مع منـسق جبهـة البوليـساريو مـع بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف                     السيد عبد 
. وشـيوخ القبائـل   لبوليـساريو اآلخـرين      وكبـار مـسؤويل جبهـة ا       ، حممد خداد  ،الصحراء الغربية 

رئيس الــاســتقبله حيــث أكتــوبر، / تــشرين األول١٥ يف  إىل اجلزائــروصــل مبعــوثي الشخــصيو
 ووزيــر الدولــة ،اجتمــع مــع وزيــر اخلارجيــة، حممــد جبــاويمث العزيــز بوتفليقــة،   عبــدياجلزائــر

ــة عبـــد  ــادر مـــسهل للـــشؤون األفريقيـ ــو  ،القـ ــار املـــسؤولني احلكـ يف و. ميني وغريهـــم مـــن كبـ
ــتقبل /تــــشرين األول ١٧ رئــــيس الــــس العــــسكري للعــــدل  يف نواكــــشوط، أكتــــوبر، اســ

اجتمـع مـع     الـذي    والدميقراطية، رئيس الدولة، العقيد على ولد حممد فال، السيد فان والسوم،          
 ، أمحــد ولــد ســيد أمحــد، ووزيــر اخلارجيــة، حممــد ولــد بــوبكريســيدالــسيد  ،رئــيس الــوزراء

 .سؤولني احلكوميني اآلخرينوغريهم من كبار امل
إثر عودته من زيارته االستكـشافية إىل املنطقـة، أن املـسألة            ،  أبلغين مبعوثي الشخصي  و - ٦

، وال يــزال هنــاك عــدم اتفــاق تــام بــشأن كيفيــة متكــني ســكان ال تــزال تواجــه طريقــا مــسدودا
 عـن عـدم قبولـه       فقد أعرب املغـرب جمـددا     . ن ممارسة حقهم يف تقرير املصري     الصحراء الغربية م  

 ويدعو بشدة إىل إجراء مفاوضات بغـرض التوصـل إىل حـل             ،الستفتاء يشمل خيار االستقالل   
 ولكنـه أوضـح أن هـذه املفاوضـات ينبغـي أن             .سياسي عادل ودائـم ومقبـول بالنـسبة للطـرفني         
وكان موقـف جبهـة البوليـساريو، بتأييـد عـام           . تكون بشأن وضع حكم ذايت للصحراء الغربية      

ائر، أن الـسبيل الوحيـد للمـضي قـدما هـو تنفيـذ خطـة الـسالم مـن أجـل تقريـر مـصري                          من اجلز 
 ويـنص   ،دعمهما وأ وافق عليهما جملس األمن      اللتني ،سكان الصحراء الغربية أو خطة التسوية     

كالمها على تقرير املصري مـن خـالل إجـراء اسـتفتاء مـع وجـود خيـار االسـتقالل كواحـد مـن                     
وقـد كـررت موريتانيـا      .  جبهـة البوليـساريو    لـدى  الار آخر مقبـو   ولن يكون أي مس   . اخليارات

 .اإلعراب عن حيادها الصارم
أثنـاء االجتماعـات الــيت عقـدت يف الربــاط وتنـدوف واجلزائــر ونواكـشوط، أكــد      يف و - ٧

مجيع املسؤولني ملبعوثي الشخصي التزامهم بالتعـاون مـع األمـم املتحـدة مـن أجـل التوصـل إىل                    
. الغربية يف أقرب وقـت ممكـن كـشرط أساسـي السـتقرار وتنميـة املنطقـة                حل لقضية الصحراء    

 فرنـسا  و إسبانيا مشاورات مع سلطات     ، يف أثناء عودته من املنطقة،     أجرى مبعوثي الشخصي  و
 ٢٥  و١٩  و١٨ يف ، العاصــمة،يف مدريـد وبــاريس وواشــنطن األمريكيــة والواليـات املتحــدة  

 .أكتوبر على التوايل/تشرين األول
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ــرة  و - ٨ ــا للفقـ ــن   ٤وفقـ ــس األمـ ــرار جملـ ــن قـ ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٤ مـ ــشرين ٢٨املـ  تـ
، جملــس ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين١٨، أطلــع مبعــوثي الشخــصي، يف ٢٠٠٥أكتــوبر /األول

هـذا التقريـر   ويـرد يف الفـرع الـسابع مـن     . األمن على التقدم احملرز يف إطار ما يبذله من جهـود          
مبعـوثي  أثنـاء االجتماعـات الـيت عقـدها     نـها إزاءهـا يف   املعـرب ع عناصر اإلحاطة وردود الفعل  

 .ذلكالبلدان ااورة بعد وممثلي مع الطرفني الشخصي 
، عقـد مبعـوثي الشخـصي جمموعـة مـن املـشاورات       ٢٠٠٦فربايـر  /وخالل شهر شباط   - ٩

والواليـات   وإسـبانيا وفرنـسا   لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية         مع سلطات اململكة املتحدة     
 وكـذلك مـع     ، علـى التـوايل،    مدريـد وبـاريس وواشـنطن العاصـمة       لندن و  يف    األمريكية املتحدة

 وسـلطات االحتـاد األورويب   ،ألفا عمـر كونـاري، رئـيس جلنـة االحتـاد األفريقـي يف أديـس أبابـا            
 الوصــول إىل توافــق يف اآلراء يف إطــار اتمــع الــدويل بــشأن  وقــد تــوخى. العليــا يف بروكــسل

لتوصــل إىل حــل لقــضية الــصحراء الغربيــة يف أقــرب وقــت ممكــن مــن أجــل متكــني احلاجــة إىل ا
 .سكان الصحراء الغربية من ممارسة حقهم يف تقرير املصري

 
 يف امليداننشطة املضطلع ا األ -رابعا  

 األنشطة العسكرية -ألف  
تاء يف  مارس، كان قوام العنصر العـسكري لبعثـة األمـم املتحـدة لالسـتف             / آذار ١٥حىت   - ١٠

يف حـني   ، مبن فـيهم الكتبـة اإلداريـون وأفـراد الوحـدة الطبيـة،               فردا ٢٢٣الصحراء الغربية يبلغ    
وواصـل العنـصر العـسكري بنـشاط رصـد وقـف إطـالق              . فـردا  ٢٣١القوام املأذون به هـو      أن  

 .١٩٩١سبتمرب /  أيلول٦النار الذي بدأ سريانه منذ 
 ١٥٧  دوريــة بريــة و٣ ٧٢٩ت البعثــة بــأداء وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قامــ  - ١١

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      

 وبـدأ تنفيـذ     .و والبعثـة مـن جهـة أخـرى        جهة، وبني القوات العسكرية التابعة جلبهة البوليـساري       
وفقـــا ملفهـــوم ، )٢٠، الفقـــرة S/2005/648 انظـــر( ،أكتـــوبر/عمليـــات ليليـــة يف تـــشرين األول

ويف الوقـت نفـسه، اقترحـت    . أكتـوبر / تـشرين األول  ١العمليات اجلديد الـذي بـدأ سـريانه يف          
 اجلهــتني والبعثــة  مــنني ممــثلتــضمنــشاء جلنــة عــسكرية مــشتركة للتحقــق لطــرفني إعلــى االبعثــة 

 تعـديل وقـد أدى    . تاحة فرصة لتبادل املعلومات وحتقيق الشفافية يف تنفيذ وقف إطالق النـار           إل
 يف املائة يف عدد الدوريات الربية مقارنة بالفترة املـشمولة           ٢٥  بنسبة تركيز العمليات إىل زيادة   

 . السابقبالتقرير
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، S/2005/648 ( الـــسابق بـــالتقريروقـــد تناقـــصت االنتـــهاكات منـــذ الفتـــرة املـــشمولة  - ١٢
عالوة على ذلك، رفعت جبهة البوليساريو القيود املفروضـة علـى حركـة املـراقبني                ). ٨ الفقرة

العسكريني التابعني لألمم املتحدة الذين ظلوا يف مكام لعـدة سـنوات، متيحـة بـذلك إمكانيـة        
 وقـوع مثانيـة انتـهاكات       والحظـت البعثـة   .  الوصول إىل وحداا العـسكرية ألغـراض التفتـيش        

ــوات          ــب الق ــن جان ــدة م ــهاكات جدي ــة انت ــريب وأربع ــب اجلــيش امللكــي املغ ــن جان ــدة م جدي
أكتـوبر حـىت    / تـشرين األول   ١٤العسكرية التابعة جلبهة البوليـساريو خـالل الفتـرة املمتـدة مـن              

 يف املائــة تقريبــا يف العــدد الكلـــي    ٥٠مــارس، األمــر الــذي يعكــس تناقــصا قــدره       / آذار١٥
ــالتقرير   ل ــشمولة ب ــالفترة امل ــة ب ــهاكات مقارن ــسابقالنت ــهاكات مواصــلة   .  ال ومشلــت هــذه االنت

، وتشييد هياكـل ماديـة جديـدة، ونقـل          ة للجانبني اقتحام القطاع العازل    العناصر املسلحة التابع  
وأفـادت  . األسلحة والوحدات العسكرية دون إخطار البعثة مسبقا أو احلـصول علـى موافقتـها             

أثنـاء العـرض العـسكري الـذي        يف  ركز القوات العسكرية التابعـة جلبهـة البوليـساريو          ن ت أالبعثة  
 ٤٠  وال مجـ ١٥٠ فـرد مـن القـوات و   ٢ ٦٠٠فربايـر مشـل حنـو      / شباط ٢٧أقيم يف تيفارييت يف     

 .١ك انتهاكا لالتفاق العسكري رقم ، مشكال بذل مصفحةجنودناقلة 
 أمـد   ذمـا بـرح الطرفـان يرتكباـا منـ          اليت   ومع ذلك، تواصل البعثة مراقبة االنتهاكات      - ١٣
 ومشلت هذه االنتهاكات وجود معدات رادار وحتسني هياكـل الـدفاع األساسـية، مبـا يف          .بعيد

نــشر  جبهــة البوليـساريو  مواصـلة جلـدار الرملــي و مبـد نطــاق ا  اجلــيش امللكـي املغــريب  قيـام ذلـك  
، “القلعـة اإلسـبانية  ”باسـم  ملعروفـة  د العـسكريني وحتـسني اهلياكـل األساسـية يف املنطقـة ا      األفرا
وقـد أدت   ). ٦، الفقـرة    S/2005/49(يف تقريري املقدم إىل جملـس األمـن         إليه  ما أشرت    حسب

ــساريو      التــصاالت اال ــة احتفــاالت جبهــة البولي ــوتر ليل وثيقــة مــع الطــرفني إىل عــدم حــدوث ت
 جتـــر ومل “حراويةجلمهوريـــة الدميقراطيـــة العربيـــة الـــص ا”  لقيـــامالـــثالثنيالـــسنوية بالـــذكرى 

 .اجلدار الرمليأمام املظاهرات املدنية املقررة 
، يواصــل الطرفــان التعــاون مــع  ٣ ورقــم ٢وفيمــا يتعلــق باالتفــاقني العــسكريني رقــم    - ١٤

. البعثــة فيمــا يتعلــق بوضــع عالمــات لتحديــد مواقــع األلغــام والــذخائر غــري املنفجــرة وإزالتــها   
ــد اال    ــرة قي ــة، خــالل الفت ــشفت البعث ــتعراض، واكت ــري منفجــرة    ٢٩س ــة ذخــرية غ ــا وقطع  لغم

نظّـم  ا مـن هـذه األجهـزة، و        جهـاز  ٣ ٣٨١ووضعت عالمات لتحديد مواقعها وراقبت تـدمري        
جـراءات املتعلقـة باأللغـام    إل ا، بالتعاون مع دائرة  الطرفان واملنظمات غري احلكومية والبعثة أيضا     

ئر غـري املنفجـرة ورفـع الـوعي باملـسألة بـني              أنشطة إلزالة األلغام والـذخا     التابعة لألمم املتحدة،  
 تنقــل األلغــام وتغــري مــسارها إىل األحــوال اجلويــة تــؤدي حيــث كــثريا مــا ،الــسكان يف اإلقلــيم

نوفمرب، وقعـت   / تشرين الثاين  ٣ويف  . يف السابق انت آمنة   كاملناطق اليت   يتسبب يف خطورة     مما
لجهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول،  ل“لتــزامالصــك ا”جبهــة البوليــساريو نــداء جنيــف املــسمى 
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ــذي  ـــ    الـ ــزم بت ــراد ويلتـ ــضادة لألفـ ــام املـ ــتخدام األلغـ ــر اسـ ــة حيظـ ــات احلاليـ ويف . دمري املخزونـ
 لغــم مــضاد لألفــراد ولغــم ٣ ١٠٠فربايــر، أقــدمت جبهــة البوليــساريو علــى تــدمري /شــباط ٢٧

 .مضاد للدبابات بالقرب من تيفارييت؛ وراقبت البعثة العملية
 

 من األشخاص احملتجزين واملفقودينرب وغريهم أسرى احل -باء  
مــصري ستواصــل جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة العمــل مــع الطــرفني مــن أجــل حتديــد     - ١٥

 .اعصر يف إطار الاألفراد الذين ما زالوا مفقودين
 

 تقدمي املساعدة إىل الالجئني من الصحراء الغربية -جيم  
مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني      كـل مـن   ه على إثر القرار املشترك اليت اختـذ      - ١٦

إىل  ١٥٨ ٠٠٠دد املـستفيدين مـن املـساعدة مـن          وبرنامج األغذية العاملي والقاضـي خبفـض عـ        
، اجتمع ممثلو املنظمتني مع مسؤولني رفيعـي        )١١ الفقرة   S/2005/648انظر الوثيقة   ( ٩٠ ٠٠٠

فربايــر / شــباط١٩ إىل ١٤الفتــرة مــن املــستوى يف احلكومــة اجلزائريــة وجبهــة البوليــساريو يف  
 وال تــزال املناقــشات جاريــة. الســتعراض املــسألة املتعلقــة بعــدد الالجــئني احملتــاجني للمــساعدة 

مـــارس قـــادت مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون / آذار١٩  و١٨ويف . بـــشأن هـــذه املـــسائل
نطقــة تنــدوف لــتمكني  للمــاحنني إىل مبعثــةً، برنــامج األغذيــة العــامليباالشــتراك مــع  ،الالجــئني

وسـامهت البعثـة يف إذكـاء وعـي         . املاحنني من التعرف على أنشطة اإلغاثة يف خميمات الالجئني        
 الـسائدة يف خميمـات الالجـئني مبنطقـة تنـدوف، حيـث يتوقـع                طـرة املاحنني باحلالـة اإلنـسانية اخل     

 .أبريل/السكر بانتهاء شهر نيساننفاد اإلمدادات من دقيق القمح و
تعرضت أربع خميمـات لالجـئني يف منطقـة    ،  فرباير/ شباط ١١ إىل   ٩ل الفترة من    وخال - ١٧

تنــدوف ألمطــار غزيــرة أعقبتــها فيــضانات مباغتــة أحلقــت ضــررا شــديدا باهلياكــل األساســية     
 مـن الالجـئني   عـدد مـن جـراء ذلـك    رد وشـ . تتـسم أصـال باهلـشاشة   ، وهـي هياكـل    للمخيمات

 عــن ، بــالطوباملــشيدة ،د أن عجــزت مــآويهمبعــ الجــئ ٦٠ ٠٠٠  و٥٠ ٠٠٠ بــنييتــراوح 
وبـادرت  . حلقت أضـرار جـسيمة باملـدارس واملـستوصفات        كما أُ . لفيضاناتيف وجه ا  الصمود  

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي واهلالل األمحر اجلزائري علـى             
ة، يف حـني أوفـدت اجلزائـر قافلـة      وضع آليـة ملواجهـة الطـوارئ ـدف معاجلـة األزمـ          حنوالفور  

وخـالل املراحـل األوىل مـن االسـتجابة حلالـة الطـوارئ،             . إنسانية إلغاثة الالجئني الصحراويني   
لمياه،كمـا  لتقـدمي صـهاريج     بقدمت بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية املساعدة          

 علــى ســرعة وفعاليــة اســتجابة وإين أثــين. أعانــت علــى توزيــع املــساعدات والتنــسيق العــام هلــا 
. ثــار القــصرية األمــد النامجــة عــن األزمــةاآلمواجهــة يف احلكومــة اجلزائريــة والالجــئني أنفــسهم 
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وأعـرب أيـضا عـن امتنـاين للـدعم الـسخي الـذي قدمتـه خمتلـف البلـدان املاحنـة لتمويـل إيـصال              
ــضررين   ــسكان املت ــة إىل ال ــساعدة الطارئ ــن املمكــ   ورغــم . امل ــد أصــبح م ــه ق الوصــول إىل ن أن

فإن تقييم ما وقع مـن ضـرر ومـا يلـزم مـن عمليـات إصـالح مـا زال                     اخلدمات األساسية اآلن،    
ويقدر حاليـا أن احلالـة الغذائيـة يف املخيمـات قـد تـأثرت تـأثريا سـلبيا أيـضا، باإلضـافة                       . جاريا
ربع ولـــذا فـــإين أهيـــب باملـــاحنني مواصـــلة التـــ. املـــأوى املناســـبأعـــداد الـــنقص البـــالغ يف  إىل

الـيت  ني املتـضررين مـن األزمـة    الجـئني الـصحراوي  حنـو ال  لربامج تقدمي املساعدة املوجهـة       بسخاء
 .وقعت حديثا

 
 تدابري بناء الثقة - دال 

مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون         شهرا، متكنت    ١١اإلفادة بأنه بعد توقف دام      يسرين   - ١٨
ــصحراء     ــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف ال ــادل    الالجــئني وبعث ــامج تب ــة مــن اســتئناف برن الغربي

ــدوف      ــة تن ــيم وخميمــات الالجــئني يف منطق ــني اإلقل ــة ب ــارات العائلي ــا خلطــة العمــل  . الزي  ووفق
باملـسؤولية  اليت ما زالـت تـضطلع       فوضية  إىل امل ، تقدم البعثة املساعدة والدعم اللوجسيت       املقررة

 ٦١٠مــارس، قــام حنــو   /آذار ١٥ويف .  منــه العامــة عــن تنفيــذ الربنــامج ومحايــة املــستفيدين     
ــيم وخميمــات        أشــخاص ــني اإلقل ــم املتحــدة ب ــا األم ــيت تنظمه ــة األســبوعية ال ــالرحالت اجلوي  ب

 ٢ ٠٨٦دايـة الربنـامج إىل      الالجئني مبنطقـة تنـدوف، وبـذلك ارتفـع جممـوع املـستفيدين منـذ ب               
يف اإلقلــيم وحنــو  فــرد ٦ ٠٠٠حــوايل  ( فــرد١٧ ٠٠٠وهنــاك حاليــا مــا يربــو علــى  . اشخــص
مــسجلون يف قائمــة االنتظــار للمــشاركة يف الربنــامج، يف حــني  ) يف املخيمــات فــرد ١١ ٠٠٠

مـن  األفـراد   إعادة فتح القائمة لتمكني مزيد من       بيطالب صحراويون على جانيب اجلدار الرملي       
ممثلـي  تقـوم املفوضـية مـع       و. التسجيل فيها، مما ينم عن االهتمام الكـبري الـذي يولونـه للربنـامج             

. لزيـادة عـدد املـستفيدين    ببحث إمكانية توسيع الربنـامج مـع الطـرفني          لصحراء الغربية اخلاص ل 
غــري أن أي توســيع لنطــاق الربنــامج بغيــة زيــادة عــدد الزيــارات العائليــة أو تــسجيل مزيــد مــن   

 مليـون دوالر، وهـو املبلـغ املقـدر املطلـوب للربنـامج لعـام              ٣,٦سيتطلب ما يربـو علـى       األفراد  
 الـيت حتظـى     همـة ء يف هذه املبـادرة اإلنـسانية امل        املاحنني على املسامهة بسخا    وإين أحث . ٢٠٠٦

 .بتقدير كبري من املستفيدين منها، وتعزيز التضامن والتفاهم بني الصحراويني
برنامج تبادل الزيارات العائلية يـشمل      إىل  أن الدعم الذي تقدمه البعثة      ذكر  وجدير بال  - ١٩

ة يرافقــون املــشاركني يف الربنــامج علــى الــرحالت اجلويــة الــيت إيفــاد ضــباط مــن الــشرطة املدنيــ
ارات تسريها األمم املتحدة على جـانيب اجلـدار الرملـي، ويتولـون رصـد وتيـسري إجـراءات املطـ               

 .عند نقاط الوصول واملغادرة
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واســتمر أداء خدمــة االتــصال اهلــاتفي بــني خميمــات منطقــة تنــدوف واإلقلــيم بنجــاح     - ٢٠
 ٤٣٧٠٠ومنـذ إنـشاء هـذه اخلدمـة، مت إجـراء مـا يزيـد علـى          . شمولة بـالتقرير  املـ الفتـرة   خالل  

مـا ذكـر   حـسب   و. مكاملة من املخيمات، مما مكن الالجئني من التواصل مع أقارم يف اإلقليم           
ــر ســابق،   ــت امل يف تقري ــا زال ــق     م ــا للطرائ ــة وفق ــى اســتعداد ألداء اخلــدمات الربيدي فوضــية عل

 .ى مبوافقة مجيع األطراف املعنيةأي شروط حتظاملقترحة يف األصل أو مبوجب 
 

 ن غري الشرعينيواملهاجر - هاء 
لـب إىل بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الـصحراء       املشمولة بـالتقرير، طُ   الفترة  خالل   - ٢١

يعانيهــا املهــاجرون   االســتجابة للمحنــة اإلنــسانية الــيت    علــىالغربيــة مــن جديــد أن تــساعد    
وعقــب ورود تقــارير مــن مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون   . اء الغربيــةاحملــصورون يف الــصحر

الالجــئني ومــن عــدة منظمــات غــري حكوميــة عاملــة يف اإلقلــيم تفيــد أن عــددا مــن املهــاجرين   
الكـربى أصـبحوا حمـصورين يف الـصحراء، نظمـت البعثـة خـالل              القادمني من جنوب الصحراء     

دوريـات بريـة وجويـة للمـساعدة علـى          ،  ٢٠٠٥أكتـوبر   / األول تـشرين  ١٦ إىل   ١٢الفترة من   
مت العثـور علـى مـا جمموعـه         كان قد   أكتوبر،  / تشرين األول  ١٧حىت  و. حتديد أماكن وجودهم  

يف حالـــة بدنيـــة مزريـــة بـــسبب فقـــدان الطعـــام وامليـــاه لعـــدة مجـــيعهم  مهـــاجرا، كـــانوا ١١٥
ــام صحراء وزعــم هــؤالء املهــاجرون أــم أحــصروا يف الــ   .  جبــروحنيبعــضهم مــصاب كــان و أي
وبـوازع إنـساين حمـض،      . أرغمـوا علـى اخلـروج عـرب اجلـدار الرملـي إىل املنطقـة العازلـة                 ما بعد

، قبـل  الطارئـة تزويدهم باملاء والغذاء واملساعدة الطبية     ببعثة املساعدة هلؤالء املهاجرين     القدمت  
 ١٥٤ل  نـوفمرب، وصـ   /ويف أواخـر تـشرين الثـاين      . حتت رعاية جبهة البوليـساريو    ليكونوا  نقلهم  

، إىل بــري حللــو  الكــربىمهــاجرا غــري شــرعي، معظمهــم قــدموا مــن أفريقيــا جنــوب الــصحراء   
 /ويف كـانون األول   . ومهايرس وأغوانيت، حيث قدم هلم املأوى حتت رعاية جبهة البوليساريو         

مهاجرا مـن هـؤالء املهـاجرين طوعـا مبـاين البوليـساريو بوسـائلهم اخلاصـة                  ٩٣ديسمرب، غادر   
 ٢٦فرباير، قامت البعثـة بتيـسري نقـل         / شباط ٢٣ويف  .  مهاجرا ٦١ليم ما جمموعه    وبقي يف اإلق  

بعـد  فوضـية   املمنهم من بري حللو عرب ميجك إىل ازويرات يف موريتانيـا، حيـث تلقتـهم                مهاجرا  
. حلـني التوصــل إىل تـسوية حلالتــهم  احلكومـة املوريتانيــة علـى مــنح اللجـوء املؤقـت هلــم     موافقـة  
ــ/ نيـــسان١٢وحـــىت   مهـــاجرا، معظمهـــم مـــن الكـــامريون وغانـــا،  ٣٥ال يـــزال كـــان ل، أبريـ

 .يستفيدون من املأوى يف بري حللو حتت رعاية جبهة البوليساريو
ــسمرب / كــانون األول٣١ويف  - ٢٢ ــة   ،٢٠٠٥دي ــق البعث ــع فري ــت  وصــل إىل موق يف أغواني

بعثـة بتيـسري    وقامـت ال  . البعثةمن  ساعدة  يلتمسون امل  مهاجرا من غرب أفريقيا      ١٧جمموعة من   
أما جمموعـة املهـاجرين الـستة واألربعـني     . نقلهم إىل احلدود املوريتانية حيث أعيدوا إىل وطنهم      
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، فقد ارتفـع    )١٧، الفقرة   S/2005/648(القادمني من بنغالديش املشار إليهم يف تقريري األخري         
آخـرين مـن     اثـنني  مهاجرا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير بوصـول مهـاجرين               ٤٨عددهم إىل   

، مبساعدة لوجستية من البعثة، نقل هذه اموعـة          مت يناير/ كانون الثاين  ١٤ويف  . نفس اجلنسية 
اليت كانت حتت رعاية جبهـة البوليـساريو يف منطقـة تيفـارييت إىل احلـدود مـع موريتانيـا حيـث                      

 .إىل وطنهمكي يعودوا طواعية ملنظمة الدولية للهجرة إىل اسلموا 
يف الـصحراء، وتـسهم     صورين  ملهاجرين احمل إىل ا البعثة تقدم املساعدة الطارئة     وال تزال    - ٢٣

مــا زالــت ، بيــد أن قــدرا علــى مــساعدة هــؤالء املهــاجرين  أوطــام إىل ميف عمليــات عــود
يف اإلقلــيم زاد مــن شــدة الطلــب علــى  صورين كمــا أن تنــامي وجــود املهــاجرين احملــ . حمــدودة

إىل ونظـرا  . قدرا على النهوض بواليتـها األساسـية      يف  ر تأثريا متزايدا    املوارد املتاحة للبعثة، وأث   
النهوض باملـسؤولية املتمثلـة يف االسـتجابة لالحتياجـات العاجلـة            مواصلة  عدم قدرة البعثة على     

، فقد أجـرت اتـصاالت مـع شـركاء يف جمـال املـساعدة               يف الصحراء صورين  ملهاجرين احمل دى ا ل
، سـعيا إىل إعـداد اسـتجابة منـسقة مـشتركة      من واليـة وخـربة ومـوارد   لديهم ما يلزم    اإلنسانية  

خمتلــف خــالل وقــد أحــرز تقــدم مهــم يف هــذا الــصدد . بــني الوكــاالت ملواجهــة هــذه املــشكلة
االجتماعــــات الــــيت عقــــدت يف جنيــــف مــــع مفوضــــية األمــــم املتحــــدة لــــشؤون الالجــــئني  

ن البعثـة   شؤون اإلنـسانية، مببـادرة مـ      الدولية للهجرة ومكتب األمم املتحدة لتنـسيق الـ         واملنظمة
 .فرباير/ شباط٢٤  و٢٣يف 
 

 إعادة هيكلة البعثة - واو 
بعثــة يف علــى إثــر التوصــيات املقدمــة عقــب اســتعراض العنــصرين املــدين والعــسكري    - ٢٤

، )٢١ إىل   ١٩، الفقـرات مـن      S/2005/648انظـر   (األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربيـة        
فقد أتـاح إنـشاء مركـز       . خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف إعادة هيكلة البعثة       ري  كبأحرز تقدم   

البعثة تعزيز تكامل األنشطة املدنيـة والعـسكرية        يف  للتحليل  مشتركة  للعمليات املشتركة وخلية    
 إنـشاء مركـز   هموأسـ . اليت تضطلع ا البعثة، وكذلك حتسني مجيع البيانـات وإدارة املعلومـات    

 حتـسني إدارة العمليـات لكفالـة التقيـد التـام باألهـداف العـسكرية         يفاملـشتركة أيـضا     العمليات  
أي خليـة مجيـع      -وتقوم خلية التحليل املشتركة للبعثـة مـن خـالل وحـدتيها الفـرعيتني               . للبعثة

 بإدارة مجع وختزين وحتليل البيانات املتعلقة باملـسائل ذات          - املعلومات وخلية حتليل املعلومات   
وبـذلك صـارت خليـة التحليـل املـشتركة للبعثـة تـدرجييا أداةً فعالـة                 . بتنفيـذ واليـة البعثـة     الصلة  

 كـانون  ٢٢ إىل   ٢٠ويف الفتـرة مـن      . تستخدمها البعثة يف إداراا االسـتراتيجية واختـاذ قراراـا         
بعثـــة إىل أبيـــدجان مـــن أجـــل تبـــادل اخلـــربات والـــدروس الديـــسمرب، ســـافر وفـــد مـــن /األول
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 األمــم املتحــدة ة مــستوى خليــة التحليــل املــشتركة للبعثــة مــع مــوظفي عمليــ  املستخلــصة علــى
 .كوت ديفوار يف
 فـذت تـدابري لتعزيـز   ، ن)٢٠، الفقرة  S/2005/648 (سابقيف تقريري ال  حسب ما ورد    و - ٢٥

قدرة العنصر العسكري للبعثة على رصد وقف إطالق النار واالتفاقـات العـسكرية، يف حـدود          
ــااملــوارد املتاحــة ح  ــذكر أن إغــالق مقــري القطــاعني يف    . الي ــسياق، ي ــشرين ٣١ويف هــذا ال  ت

 وما تـاله مـن نقـل األفـراد العـسكريني العـاملني فيهمـا إىل تـسعة مواقـع ألفرقـة                       ،أكتوبر/األول
 قد مكن البعثـة مـن توسـيع نطـاق أنـشطتها املتعلقـة برصـد وقـف إطـالق                     ،املراقبني العسكريني 

ويف نفس الوقت، أتاح بـدء تـسيري العمليـات الليليـة            .  امليدان يفالنار عن طريق تعزيز وجودها      
ــر مشــوال لألنــشطة العــسكرية الــيت يقــوم ــا     /يف تــشرين األول ــوبر االضــطالع برصــد أكث أكت

إضــافة إىل و. ١ انتــهاكات االتفــاق العــسكري رقــمضــد الطرفــان، وهــو مــا ميثــل رادعــا فعــاال 
ني البعثـة واهلياكـل القياديـة للطـرفني، وذلـك           بـدأ العمـل أيـضا بنظـام هرمـي لالتـصال بـ             ذلك،  

 . التوتراتظهورعلى كافة املستويات، وال سيما عند هما دف تيسري العالقات مع
بعثة مع املمارسـات احلاليـة يف جمـال حفـظ الـسالم، أنـشئت خليـة                 الوسعيا إىل مواءمة     - ٢٦

 مـن امليزانيـة احلاليـة للبعثـة،         وعنـدما يـتم شـراء املعـدات الـضرورية         . لنظام املعلومـات اجلغرافيـة    
فر هلا القـدرة علـى إنتـاج خرائطهـا الطوبوغرافيـة اخلاصـة ـا، الـيت سـتحل حمـل اخلـرائط                        استتو

وسـتمكن املبـادرة   . اجلوية القدمية اليت يعتمد عليها حاليا ألغـراض تنفيـذ العمليـات والتخطـيط      
 األلغام والـذخائر غـري املتفجـرة، ألن         أيضا من دعم اجلهود اليت تبذهلا البعثة حاليا لتقليل خماطر         

ــة واخلــرائط الدقيقــة أمــر     ــوافر نظــام للمعلومــات اجلغرافي ــراقبني  ضــروريت  لــضمان ســالمة امل
نفجـرة، وكـذلك    املالعسكريني يف أحنـاء اإلقلـيم الـيت يكثـر فيهـا انتـشار األلغـام والـذخائر غـري                     

 .ألخرى املنوطة بالبعثةاألهداف االستخدام هذا النظام كأداة إدارية قيمة لتحقيق 
 حاليـا ، فإن مستشار األمـن مـسؤول مباشـرة          املتبعة يف الوقت الراهن   ووفقا للممارسة    - ٢٧

أمام ممثلي اخلاص، يف حني جرى الفصل بني مهـام العمليـات اجلويـة والـسالمة اجلويـة لكفالـة                    
 إدارة شــؤون ديــسمرب، أجــرى فريــق مــن /ويف كــانون األول.  الــسالمة اجلويــةعــايرياالمتثــال مل

ــسالمة واألمــن استعراضــا إلدارة األمــن يف    ــة متخــض عــن تقــدمي عــدد مــن التوصــيات     الال بعث
ومتاشيا مع هذه التوصيات، نفـذت      . إدارة األمن املتعلقة ب لتحسني األمن املادي للبعثة ولنظمها      

 لمـراقبني ل إدخـال نظـام متكامـل        مشلـت ،  هـا ومباني تدابري لتحسني سـالمة وأمـن مـوظفي البعثـة         
ولكفالة التقيد مبعايري العمل األمنيـة الـدنيا، جـرى          . دف تيسري اإلجالء السريع عند االقتضاء     

إلدخـال حتـسينات علـى اهلياكـل األساسـية ملقـر البعثـة ومواقـع أفرقـة                  الالزمـة   ختصيص املـوارد    
ضـاءة   لالنفجارات على مجيع النوافذ، واإل     ضاداملراقبني التابعة هلا، مبا يف ذلك تركيب غشاء م        
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وتفكـر البعثـة أيـضا يف حفـر آبـار           . وإقامة سياج أمين  متحرك  ع  اذرببوابات  تركيب  األمنية، و 
جلدار الرملي، وذلـك سـعيا      من ا يف مواقع خمتارة ألفرقة املراقبني، وال سيما يف اجلانب الشرقي           

وافقــة مــسبقة مــن  وتتطلــب بعــض التحــسينات األمنيــة م . إىل حتــسني راحــة املــوظفني وأمنــهم 
 .سلطات احملليةال

ــصادر         - ٢٨ ــا مب ــستعان حالي ــة، ي ــدين واإلداري للبعث ــصرين امل ــة العن ــادة هيكل ــار إع ويف إط
، إىل جانـب خفـض      ومـن شـأن ذلـك     خارجية ألداء طائفة خمتـارة مـن مهـام الـدعم والـصيانة،              

وغري ذلك من تـدابري     ) ٢١، الفقرة   S/2005/648 (سابق ال يمالك املوظفني املشار إليه يف تقرير     
ويف جمــال التــدريب، انطلــق يف  . خفــض التكــاليف، حتقيــق وفــورات عامــة يف تكــاليف البعثــة  

ــراد       /شــباط ــع األف ــة يرمــي إىل تعريــف مجي ــى نطــاق البعث ــوجيهي متكامــل عل ــامج ت ــر برن فرباي
م هـذا   تمويـ . العسكريني واملدنيني واألفراد املعينني حمليا تعريفا شـامال بالبعثـة وبـاألمم املتحـدة             

 املوكولـــة لكـــل واحـــد ج بإحاطـــات توجيهيـــة حمـــددة ومـــصممة حبيـــث تالئـــم املهـــام الربنـــام
 .اندين من
 

 االحتاد األفريقي - خامسا 
خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، واصـل وفـد املـراقبني التـابعني لالحتـاد األفريقـي لـدى                  - ٢٩

وأود . ـِّم للبعثة والتعـاون معهـا     ، تقدمي دعم قي   )إثيوبيا( يلما تاديسي    ،البعثة، بزعامة كبري ممثليـه   
 .االحتاد األفريقياملقدم من إلسهام لأن أعرب من جديد عن تقديري 

 
 اجلوانب املالية - ساداس 

 ٤٧ ٩٤٨ ٤٠٠، مبلغــا قــدره ٥٩/٣٠٨عيــة العامــة، مبوجــب قرارهــا خصــصت اجلم - ٣٠
 الفتــرة بعثــة خــالليا، للحــساب اخلــاص للدوالر شــهر ٣ ٩٩٥ ٧٠٠دوالر، وهــو مــا يعــادل 

وإذا مــا قـرر جملــس  . ٢٠٠٦يونيـه  /  حزيـران ٣٠ إىل ٢٠٠٥يوليــه / متـوز ١مــن املمتـدة  املاليـة  
نفقــات اســتمرار البعثــة حــىت  فــإن ، ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان٣٠األمــن متديــد واليــة البعثــة بعــد  

 / كـانون األول   ٣١ويف  .  ستقتصر علـى املـوارد الـيت أقرـا اجلمعيـة           ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٣٠
 ٦٢,٨، بلغت قيمـة األنـصبة املقـررة غـري املـسددة يف احلـساب اخلـاص للبعثـة                    ٢٠٠٥ديسمرب  

ــالغ املــستحقة للحكومــات     . مليــون دوالر ونتيجــة لــذلك، مل يكــن مبقــدور املنظمــة ســداد املب
وبلغت قيمة األنـصبة املقـررة   . ٢٠٠٢أبريل /املسامهة بقوات عن التكاليف املتكبدة منذ نيسان      

ــع يف غـــري املـــسددة  ــانون األول٣١عمليـــات حفـــظ الـــسالم حـــىت  مجيـ  ٢٠٠٥ديـــسمرب / كـ
 . مليون دوالر٢٩١٨,٨جمموعه  ما
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 املالحظات والتوصيات -سابعا  
 إىل ٢٠٠٦ينـاير  / كانون الثـاين ١٨ر مبعوثي الشخصي يف اإلحاطة اليت قدمها يف       أشا - ٣١

 عـدم قبولـه   بـسبب  ٢٠٠٤أبريـل  / رفض املغرب خلطة السالم يف نيـسان    لدى جملس األمن، أنه  
 يف قــرارات جملــس طذكر اخلطــة قــتــ إجــراء اســتفتاء يتــضمن االســتقالل كأحــد اخليــارات، مل 

اسـتعمال نفـوذه    بالوثيقـة    ومل يقم فيمـا يبـدو أي مـن البلـدان ذات الـروابط             . رة أخرى األمن م 
واستخلص مبعوثي الشخصي من ذلـك أن جملـس         . اع املغرب بإعادة النظر يف موقفه     حملاولة إقن 

ن ثابت على موقفه بأنه ال ميكن التوصـل إىل حـل ملـسألة الـصحراء الغربيـة إال مـن خـالل                       األم
 لــصياغة خطـة جديــدة كــي حتـل حمــل خطــة   مــدعاةويف هــذا الــصدد، مل يـر  . توافـق يف اآلراء ال

خيـار   منها   دعبستواجه يف بدايتها برفض من املغرب ما مل ي        جديدة ست خطة  ن أي   إذ إ . السالم
 تصور وجود خطة مـن هـذا     مبعوثي الشخصي  ومل يكن بوسع  . على االستقالل إجراء استفتاء   

 اسـتفتاء حقيقـي يف الوقـت        األمم املتحدة ليس بوسعها تأييد خطة تستبعد إجراء        نإإذ  . القبيل
 . فيه أا تعمل على منح حق تقرير املصري لشعب الصحراء الغربيةنلالذي تع

 إدراجـه يف خطـة يؤيـدها        ا متـصور   الذي ليس  مربيد أن مبعوثي الشخصي يعترب أن األ       - ٣٢
ومبجـرد إقـرار جملـس األمـن        . جملس األمن أو يقرها قد ال يكون مبنأى عن املفاوضات املباشرة          

 بأنه لـن يقـوم أحـد بإرغـام املغـرب علـى التخلـي عـن مطالبتـه بالـسيادة علـى                        واقع السياسي بال
ار الطريـق املـسدود الـراهن إىل     اسـتمر :الصحراء الغربية، سيتبني له أنـه مل يتبـق سـوى خيـارين            

 .ال اية انتظارا حلدوث واقع سياسي خمتلف؛ أو إجراء مفاوضات مباشرة بني الطرفني ما
ن اســتمرار اجلمــود الــراهن  إواســتبعد مبعــوثي الشخــصي اخليــار األول، حيــث يقــول  - ٣٣

ــة بــل ســي    العنــف إىليولــن يفــض . سيفــضي إىل العنــف حكم علــى اســتقالل الــصحراء الغربي
 . بالنشأة داخل خميمات تندوفاألرجح على جيل آخر من مواطين الصحراء الغربية

باشـرة الـيت ينبغـي إجراؤهـا        املفاوضـات   امللذا فإن اخليار املتبقي هو اللجـوء إىل إجـراء            - ٣٤
جنــاز مــا لــيس بوســع خطــة أخــرى إوينبغــي أن يكــون اهلــدف منــها هــو . دون شــروط مــسبقة
إىل حـل تـوفيقي بـني الـشرعية الدوليـة والواقـع الـسياسي يكـون مـن شـأنه             إجنازه، أي التوصل    

 الطـرفني، يـنص علـى حـق تقريـر املـصري             لـدى التوصل إىل حل سياسـي عـادل ودائـم ومقبـول            
 .لشعب الصحراء الغربية

وبعد سنوات من االعتماد على اخلطط الـيت ترعاهـا األمـم املتحـدة، ينبغـي أن يوضـح                    - ٣٥
. ااملتحدة قد أخذت تتراجع عن ذلك وأن املسؤولية تقـع اآلن علـى عاتقهمـ   للطرفني أن األمم   

ويعتقـد مبعـوثي الشخـصي      .  مبفردمهـا  عمالكي ي وال يعين ذلك ترك الطرفني من اآلن فصاعدا         
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شكلة الـصحراء يـتعني أن   ملـ  يف اآلراء يف الـس علـى أن التوصـل إىل أي حـل               اأن هناك توافقـ   
 .و حتت رعايتهايتم يف إطار األمم املتحدة أ

. وحــث مبعــوثي الشخــصي الــس علــى دعــوة اجلزائــر إىل املــشاركة يف املفاوضــات    - ٣٦
ا يدعمون موقـف املغـرب، أن يبـذلوا مـا يف وسـعهم               برحو ام الذين   ، أيضا أعضاء الس   اودع
 .جناح املفاوضاتإل

 الـيت قـدمها،      بعـد اإلحاطـة    ،وخالل املشاورات الثنائية اليت أجراها مبعوثي الشخـصي        - ٣٧
أي ظـرف مـن الظـروف، حـول أي     ظـل  البوليساريو تأكيد أا لـن تتفـاوض، يف       قررت جبهة 

 يف اإلحاطة الـيت     ،وأوضح مبعوثي الشخصي  .  سيادة مغربية  إطاريف  الذايت  نوع من االستقالل    
 مفاوضات دون شروط مسبقة بغية حتقيق حل سياسـي عـادل             إىل إجراء  ريش أنه كان ي   ،قدمها

ولـن  .  منح حق تقرير املـصري لـشعب الـصحراء الغربيـة            ينص على   الطرفني لدىمقبول  ودائم و 
يكون بوسع جملس األمن دعوة الطرفني إىل التفاوض حول استقالل ذايت للـصحراء الغربيـة يف                

 سيادة مغربية، ألن الصياغة على هذا النحو ستعين ضـمنا االعتـراف بـسيادة مغربيـة علـى               إطار
و أمـر مـستبعد لعـدم اعتـراف أي مـن الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة          الصحراء الغربية، وهـ   

ــسيادة  ــوثي الشخــصي   . بتلــك ال ــه مبع ــا أشــار إلي ــإن   ،وحــسب م ــه، ف ــة من  يف اإلحاطــة املقدم
ــاك شــرط مــسبق        ــن يكــون هن ــه ل ــالتفــاوض دون شــروط مــسبقة يعــين أن ــرف جبهــة  ب أن تعت

املغـــرب “ مـــنح”  وبعدئـــذ تنـــاقشالبوليــساريو أوال بـــسيادة املغـــرب علـــى الـــصحراء الغربيــة  
 .الستقالل الذايتل

 ، إىل الفتــوىوأشــار مبعــوثي الشخــصي، علــى حنــو مــا فعلــه يف اإلحاطــة املقدمــة منــه   - ٣٨
، الـيت خلـصت إىل أنـه    ١٩٧٥أكتوبر / تشرين األول١٦الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف  

اء االستعمار وحـق تقريـر املـصري،        ليس مثة أسباب ميكن االستناد إليها يف عدم تطبيق قواعد إ          
ويف هـذا   . علـى الـصحراء الغربيـة     ) ١٥-د (١٥١٤على النحو الـوارد يف قـرار اجلمعيـة العامـة            

 وأن القـرار مل ينفـذ   عاما ٣٠الصدد، أبدى مالحظة بأن الفتوى قد صدرت منذ ما يزيد على       
عــوثي الشخــصي إىل أن وفيمــا يتعلــق بانقــضاء تلــك الفتــرة الطويلــة مــن الــزمن، أشــار مب. بعــد

الوسيلة الوحيدة للتوصل إىل حل ملسألة الصحراء الغربية هي أن يعمـل الطرفـان علـى التوصـل            
إىل حل توفيقي مقبول لـديهما ويـستند إىل املبـادئ ذات الـصلة مـن القـانون الـدويل واحلقـائق                      

ل التـوفيقي    أن بوسع الطرفني التوصل إىل ذلـك احلـ         ويرى مبعوثي الشخصي  . سية الراهنة السيا
 . على ذلك األساسمع بعضهما بعضااء  يف حوار بنإذا دخال

. بيد أن العقبة الرئيسية قد ال تكون قائمـة فحـسب يف املواقـف الـيت يتخـذها الطرفـان          - ٣٩
 أصـبح أكثـر     ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٨فمنذ اإلحاطة اليت قـدمها مبعـوثي الشخـصي يف           
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املواقــف ضــد خيــار إجــراء    صلب ة تعمــل علــى تــ  قــوى مــن خــارج املنطقــ   وجــود إدراكــا ل
ومن نافلة القول إنه ليس هناك بلد سيصرح أو يعتـرف بأنـه يؤيـد اسـتمرار ذلـك                   . املفاوضات

 عـدم انـدراج   ) أ: (ولكن يبدو أن هنـاك عـاملني حيركـان املواقـف يف معظـم العواصـم               . اجلمود
 ل الـــسياسي احمللـــي؛من املـــسائل املدرجـــة علـــى قائمـــة جـــدول األعمـــاضـــالـــصحراء الغربيـــة 

ويـشكل هـذان   . تعليق أمهية كبرية علـى اسـتمرار العالقـات الطيبـة بـني املغـرب واجلزائـر              )ب(
. لـى األقـل لعـدة سـنوات مقبلـة      باإلذعان إىل استمرار ذلك اجلمـود، ع     االعامالن معا إغراء قوي   

دى سياسية لـ نه ما دامـت الـصحراء الغربيـة ال تتقـدم حنـو الـصدارة يف جـداول األعمـال الـ                    إذ إ 
ال مـن أي مـن احللـول        قبـو كثري من البلدان، فإن تلك البلـدان سـتجد أن الوضـع الـراهن أكثـر                 

 .احملتملةاألخرى 
وأنا أتفق مع الرأي الذي أبداه مبعوثي الشخصي بأن جملس األمن لـيس بوسـعه اختـاذ                  - ٤٠

مـن جمـرد مـصدر      فليس بوسعه االنتظار حىت تتدهور الصحراء الغربيـة         . موقف من ذلك القبيل   
وبـدال مـن ذلـك، ينبغـي        . حمتمل لعدم االستقرار يف املنطقة إىل ديد للـسالم واألمـن الـدوليني            

مـن   وعمـل كـل مـا بوسـعهم       ن دوله األعضاء النـهوض باملـسؤولية      اآلن للمجلس وكل دولة م    
ويــتعني أن يكــون اهلــدف مــن تلــك املفاوضــات بــني املغــرب وجبهــة    . املفاوضــاتأجــل بــدء 

اريو كطرفني، واجلزائر وموريتانيا بوصفهما بلدين جمـاورين، التوصـل إىل حـل سياسـي        البوليس
 . منح حق تقرير املصري لشعب الصحراء الغربيةنص على الطرفني يلدىعادل دائم ومقبول 

وأنـــا أرى أن اســـتمرار الطريـــق املـــسدود الـــراهن قـــد يفـــضي إىل تـــدهور يف احلالـــة    - ٤١
وقـوع إسـاءات حلقـوق      ببني من اسـتمرار املظـاهرات واالدعـاءات         بالصحراء الغربية، وهو ما ت    

ت ــا ووجهــعــن أعمــال الــبطش الــيت الــصادرة وقــد أقلقــتين بوجــه خــاص التقــارير . اإلنــسان
مح لعـدد   وقد سـ  . املظاهرات األخرية يف اإلقليم، مبا يف ذلك اعتقال واحتجاز عدد من األفراد           

 حبـضور احملاكمـات؛ بيـد أنـه ثـارت         ،عـن حمـامي الـدفاع     من املراقبني الدوليني واحملليني، فـضال       
ويف هـذا الـصدد، أود أن أكـرر تأكيـد أنـه           . عايري احملاكمة الرتيهة  مبام  زتاللالشواغل إزاء مدى ا   

رغم أن بعثة األمم املتحدة لالستفتاء بالـصحراء الغربيـة لـيس لـديها الواليـة أو املـوارد الالزمـة                   
.  حلقـوق اإلنـسان    ةيـ لودا زالت ملتزمة بدعم املعايري ال     م املتحدة   ممملعاجلة هذه املسألة، فإن األ    

ويف هذا السياق، اقترحت مفوضية حقوق اإلنسان يف العـام املاضـي علـى الطـرفني إيفـاد بعثـة                    
.  مـن بلـدان اللجـوء      اندوف، وكذلك إىل اجلزائر، بوصفها بلد     تإىل الصحراء الغربية وخميمات     

ن حالة حقوق اإلنسان يف ما يتعلق مبسألة الـصحراء الغربيـة،            مع املعلومات ع  جب البعثة   تقوموس
 ، علـى معاجلـة   أفـضل ، بشكلالتدابري اليت قد يتسىن لألمم املتحدة من خالهلا املساعدة ح  ااقترو

يف  ، وأوضـح املغـرب    ،وقد قبـل مجيـع األطـراف املعنيـة اآلن االقتـراح           . شواغل حقوق اإلنسان  
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ــدواأعقــاب مــشاورات أخــرى بــشأن امل  ــه ســيكون علــ عي ــة حــوايل  ، أن ى اســتعداد لتلقــي البعث
 .٢٠٠٦مايو /أيار ١٥
بــها الطرفــان لالتفــاق العــسكري  وأنــا أرحــب باخنفــاض عــدد االنتــهاكات الــيت يرتك   - ٤٢
بيد أنه يف حني أن اتباع ج جديد إزاء العمليات قد عـزز إىل حـد كـبري قـدرة البعثـة            . ١ رقم

 يستتبع ذلـك مـن تـأثري يف العـدد اإلمجـايل لالنتـهاكات               على رصد مدى االلتزام باالتفاق، وما     
الــيت يرتكبــها الطرفــان، فإنــه مــا زال يقــع علــى كاهلــهما مــسؤولية كفالــة عــدم ارتكــاب            

ويف هـذا الـصدد، أشـجع       . االنتهاكات على يد القوات العسكرية أو قوات األمـن التابعـة هلمـا            
التفاقات العسكرية القائمة بغيـة حتـسني       الطرفني على التعاون مع البعثة على إجراء استعراض ل        

وحـسب املـشار    .  مسائل قد تكون حمل تفـسريات شـىت        القائمة وإيضاح أي  االستجابة للوقائع   
 تعـديالت علـى االتفاقـات متـسقة         ، يـتعني أن تكـون أي      )٢٥، الفقرة   S/2005/648(إليه سابقا   

 علـى الوضـع الـراهن    ا اإلبقـاء  عليهـ مع املبدأ القائل بأن القوات العسكرية وقوات األمـن يـتعني   
 حريــة التحــرك التامــة أمــام مــراقيب البعثــة العــسكريني، وفقــا ريخــالل وقــف إطــالق النــار وتــوف

ــسالم   ــادئ األساســية حلفــظ ال ــيش    . للمب ــة تفت ــوفري حري وينبغــي أن يتــضمن اجلانــب األخــري ت
 .الوحدات العسكرية ومقار القيادة واملنشآت التابعة للطرفني يف اإلقليم

وما زال القلق يساورين إزاء املخاطر اليت قد تترتـب علـى اقتـراب املتظـاهرين املـدنيني                   - ٤٣
وينبغـي إرسـال إشـعار      . من الشريط العازل واملناطق احملظورة حول اجلدار الرملي أو دخوهلمـا          

 تـتمكن مـن املـساعدة علـى         يمسبق قبـل وقـت كـاف مـن قيـام تلـك املظـاهرات إىل البعثـة كـ                   
وث إصــابات خطــرية، والتأكــد مــن وصــول املــراقبني العــسكريني التــابعني  جتنــب احتمــال حــد

 مـن الطـرفني     ع املظاهرات يف حينـه للتحقـق مـن أي ادعـاءات بقيـام أي              لألمم املتحدة إىل مواق   
ويف الوقــت ذاتــه، أثــين علــى املبــادرة الــيت أعلنتــها جبهــة  . ١بانتــهاك االتفــاق العــسكري رقــم 

كــرب مـن مــا لـديها مــن خمـزون األلغــام املـضادة لألفــراد، وأدعــو     البوليـساريو بتــدمري اجلانـب األ  
 .الطرفني كليهما إىل بذل جهود مماثلة، مبساعدة من البعثة

إن البعد اإلنساين يف الصراع، مبا يف ذلـك احملنـة الـيت يعيـشها الالجئـون مـن الـصحراء              - ٤٤
دل الزيــارات العائليــة بــني ويف هــذا الــصدد، أرحــب باســتئناف تبــا. الغربيــة، يــثري قلقــا متزايــدا

ــدوف    ــة تن ــيم وخميمــات الالجــئني يف منطق ــارات، أشــجع    . اإلقل واســتنادا إىل جنــاح هــذه الزي
ــامج           ــذا الربن ــن ه ــستفيدين م ــدد امل ــادة ع ــة زي ــى اســتطالع إمكاني ــة عل ــة كاف ــراف املعني األط

نظـيم احللقـات    وأنا أتطلع أيضا إىل تنفيذ غري ذلـك مـن تـدابري بنـاء الثقـة، ال سـيما ت                   . اإلنساين
الدراسية عن املواضيع غري السياسية الـيت تـضم أعـضاء مـن اتمـع املـدين يف اإلقلـيم وخميمـات             

وعالوة على ذلك، أود أن أثين علـى مـشاركة البعثـة يف             . نطقة تندوف مبالالجئني على السواء    
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نـب الـشرقي مـن     املساعدة اإلنسانية على املدى القصري إىل املهاجرين احملاصرين على اجلا          قدميت
ويف حني أن هـذه األنـشطة ختـرج عـن نطـاق واليـة البعثـة، فإنـه لـيس بوسـعها                    . اجلدار الرملي 

ــدى     ــسانية املاســة ل ــاب أي  جتاهــل االحتياجــات اإلن ــاجرين، ال ســيما يف ظــل غي  عناصــر امله
البعثـة  ويف الوقت ذاته، أرحب مبا تبذلـه  . إنسانية فاعلة لديها القدرة على توفري اإلغاثة الطارئة    

من جهود حنو العمل مع الشركاء اإلنسانيني الـذين لـديهم الكفـاءة والقـدرة علـى تـوفري مزيـد         
وأرى أن التفـاهم الـذي مت التوصـل إليـه يف جنيـف بـني البعثـة ومفوضـية         . مـن الـدعم املـستدام   

األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني واملنظمـة الدوليـة للـهجرة، سـيكون مـن شـأنه لـيس فحـسب                       
نسيق التصدي هلذه املـشكلة ولكـن قـد يـضع أيـضا سـابقة إجيابيـة فيمـا يتعلـق بالتعـاون                    تيسري ت 

املـشترك بـني الوكـاالت علـى التـصدي للتحــديات الـيت تـشكلها تـدفقات الالجـئني يف منــاطق          
 .أخرى من العامل

وبالنظر إىل احلالة السائدة على أرض الواقع وما يبذلـه مبعـوثي الشخـصي مـن جهـود                   - ٤٥
 أرى أن تواصل البعثة االضـطالع بـدور رئيـسي يف إحـالل االسـتقرار ورصـد وقـف                    مستمرة،

لــذا، أود أن أوصــي بتمديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الــصحراء   . إطــالق النــار
وحيـدوين األمـل    . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٣١الغربية لفترة أخرى مدا ستة أشهر، حىت        

ــة الــيت انقــضت منــذ بــدء هــذا     أن يقــوم الطرفــان خــالل هــذ  ــرة املطول ــدبر يف الفت ــرة بالت ه الفت
جراءات قد تفضي إىل التوصـل إىل حـل عـادل ودائـم            إ ويف احلاجة ألن يتخذ كالمها       ،الصراع

 .يهماومقبول لد
ــسوم، إزاء         - ٤٦ ــان وال ــر ف ــوثي الشخــصي، بيت ــديري ملبع ــن تق ــرب ع ــا، أود أن أع وختام
ــه مــن جهــود مــن أجــل التوصــل   مــا  إىل حــل ملــسألة الــصحراء الغربيــة، وكــذلك ملمثلــي   يبذل

اخلاص، فرانسسكو باستاغلي، ولرجال ونساء البعثة، الذين يواصلون العمل بـال كلـل يف ظـل             
 .ظروف صعبة وفاء بوالية البعثة
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 املرفق 
ــم املتحــ     ــة األم ــة  بعث ــصحراء الغربي ــتفتاء يف ال ــسامهات حــىت : دة لالس  امل

 ٢٠٠٦أبريل /نيسان ٧
 اموع )ب(الشرطة املدنية )أ(القوات )أ(املراقبون العسكريون البلد

 ٢٥ صفر صفر ٢٥ االحتاد الروسي
 ١ صفر صفر ١ األرجنتني
 ٧ صفر صفر ٧ أوروغواي

 ٤ صفر صفر ٤ يرلنداأ
 ٥ صفر صفر ٥ إيطاليا

 ٨ صفر صفر ٨ باكستان
 ٨ صفر صفر ٨ بنغالديش

 ١ صفر صفر ١ بولندا
 ٢٠ صفر ٢٠ صفر ريامجهورية كو

 ١ صفر صفر ١ الدامنرك
 ٢ صفر صفر ٢ سري النكا
 ٧ ٤ صفر ٣ السلفادور

 ١٩ صفر صفر ١٩ الصني
 ١٣ صفر ٧ ٦ غانا
 ٥ صفر صفر ٥ غينيا
 ٢١ صفر صفر ٢١ فرنسا
 ٢ صفر صفر ٢ كرواتيا
 ٩ صفر صفر ٩ كينيا
 ١٤ صفر صفر ١٤ ماليزيا
 ٢١ ٢ صفر ١٩ مصر

 ٣ صفر صفر ٣ منغوليا
 ٢ صفر صفر ٢ النمسا
 ٧ صفر صفر ٧ نيجرييا

 ١٣ صفر صفر ١٣ هندوراس
 ٧ صفر صفر ٧ هنغاريا
 ١ صفر صفر ١ اليونان
 ٢٢٦ ٦ ٢٧ ١٩٣ اموع 

 
 .ا فرد٢٣١  من األفراد العسكريني يبلغ القوام املأذون به )أ( 

 .دافرأ ٦يبلغ القوام املأذون به  )ب( 


