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 تقرير األمني العام عن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية  
 

 مقدمة - أوال 
 تشــرين ٢٨املــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٧٠ُيقَــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن     - ١

ــوبر /األول ــم املتحــدة لالســتفتاء يف       ٢٠٠٤أكت ــة األم ــة بعث ــه والي ــس مبوجب ــدد اجملل ــذي م ، ال
ويف القـرار ذاتـه، طلـب إيل جملـس األمـن أن           . ٢٠٠٥أبريـل   / نيسـان  ٣٠الصحراء الغربية حىت    

، يف غضون ثالثة أشهر من اختاذ ذلك القرار، عن تطور احلالة وعن حجـم               مرحلياأقدم تقريرا   
البعثة ومفهوم العملية، مع تضمينه مزيدا من التفاصيل بشأن اخليارات الـيت وردت يف تقريـري             

فيمــا يتعلــق بإمكانيــة ختفــيض عــدد  ) S/2004/827( ٢٠٠٤أكتــوبر / تشــرين األول٢٠املــؤرخ 
ويغطــي هــذا التقريــر التطــورات الــيت . مــوظفي البعثــة، مبــن فــيهم األفــراد املــدنيون واإلداريــون 

 .)S/2005/49( ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٧ املؤرخ املرحليجدت منذ صدور التقرير 
 

 احلالة السياسية -ثانيا  
ده املناخ السياسي يف املنطقة، يؤسفين أن أفيـد جمـددا           رغم التحسن الطفيف الذي شه     - ٢

باستمرار حالة عدم االتفاق الـيت أشـرت إليهـا يف تقريـرَي السـابقني حـول مـا ميكـن القيـام بـه                         
للتغلب على اخلالف املستحكم بني الطرفني ومتكني شعب الصحراء الغربيـة مـن ممارسـة حقـه                 

 .يف تقرير مصريه
 

  هبا يف امليداناألنشطة املضطلع -ثالثا  
 أنشطة العنصر العسكري -ألف  

 مـن املـراقبني   ٢٢٧، بلغ قـوام العنصـر العسـكري للبعثـة          ٢٠٠٥أبريل  /يف بداية نيسان   - ٣
. فـردا  ٢٣٠العسكريني والكتبة اإلداريني وأفراد الوحدة الطبية، مقابل القوام املأذون بـه وهـو              

، رصـد وقـف إطـالق النـار يف          )هنغاريـا (وواصلت البعثة، حتت قيـادة اللـواء جيـورجي سـاراز            
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وظلـت املنطقـة الواقعـة يف      . ١٩٩١سـبتمرب   /  أيلـول  ٦الصحراء الغربية، الذي بدأ سريانه منـذ        
 .نطاق مسؤولية البعثة هادئة بوجه عام

ــة مبــ      - ٤ ــت البعث ــالتقرير، قام ــرة املشــمولة ب ــه وخــالل الفت ــة  ١ ٣٤٣ا جمموع ــة بري  دوري
ــ١٠٩ و ــارة وت ات دوري ــة لزي ــرية يف       جوي ــا حجــم الس ــيت يتجــاوز حجمه ــد الوحــدات ال فق

امللكي املغريب والقوات العسكرية التابعـة جلبهـة البوليسـاريو، وفقـا لالتفـاق العسـكري                 اجليش
 الذي أبرم بني اجليش امللكي املغريب والبعثة مـن جهـة، وبـني القـوات العسـكرية التابعـة            ١رقم  

 .جلبهة البوليساريو والبعثة من جهة أخرى
وقــد احــتج كــل مــن الطــرفني علــى األعمــال املزعومــة الصــادرة عــن الطــرف اآلخــر،    - ٥
ويعترب الطرف املغريب، على حنو خـاص،       . أنه مل يكن يف مقدور البعثة أن تقيم الدليل عليها          إال

مـن خـارج املنطقـة      (أن املظاهرات اليت يقـوم هبـا أحيانـا مـدنيون مناصـرون جلبهـة البوليسـاريو                  
ألسـباب   يف القطـاع العـازل، تشـكل اسـتفزازا وانتـهاكا لوقـف إطـالق النـار،          )بصورة رئيسية 

 أن هؤالء املتظاهرين يكونون يف حراسة أفراد من القـوات العسـكرية التابعـة     من ُيدَّعىمنها ما   
وبينمـا يعـد   .  وقد جـرت إحـدى هـذه املظـاهرات خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير          للبوليساريو

 التابعة لكل واحـد مـن الطـرفني إىل القطـاع العـازل حمظـورا مبوجـب            دخول القوات العسكرية  
، مل تـتمكن البعثـة مـن أن تتحقـق بشـكل مباشـر مـن وجـود األفـراد             ١االتفاق العسكري رقم    

 . العسكريني للبوليساريو إبان املظاهرة األخرية
 واحتجت جبهة البوليساريو، من جهتها، على حادث ُزِعـم أن شخصـا مـدنيا تعـرض           - ٦

وذهبــت أيضــا إىل أن املهــاجرين الســريني  . فيــه إلطــالق النــار عمــدا مــن وراء اجلــدار الرملــي  
املشار إلـيهم يف التقـارير السـابقة عوملـوا معاملـة سـيئة علـى أيـدي األفـراد املغاربـة املوجـودين                      

وفيما أنكر املغرب وقوع هـذين احلـادثني، فـإن التحقيـق الـذي قامـت بـه              . لدى اجلدار الرملي  
 .ثة يف احلادثني كليهما مل يفض إىل نتائج قاطعةالبع
أفــاد عــن األعمــال الــيت لــو قــام هبــا ) S/2005/49 ( املرحلــيوجيــدر بالــذكر أن تقريــري - ٧

وكـان الطرفـان كالمهـا      . ١انتـهاكات لالتفـاق العسـكري رقـم          واصالها لشكلت    الطرفان أو 
 هتــدف إىل التصــدي للــهجرة قــد أبلغــا البعثــة يف ذلــك الوقــت بــأن تلــك األعمــال إمنــا كانــت  

ورغم موارد البعثة احملدودة وازدياد حجم العمل الـذي تضـطلع بـه،             . السرية وأنشطة التهريب  
 تقييمــا داخليــا حلالــة امتثــال الطــرفني     ٢٠٠٥مــارس  /فقــد كــان بوســعها أن تنجــز يف آذار   

علومـات  ، حيث وضعت خالل هذه العملية قاعدة بيانـات تتـيح تعقـب امل             لالتفاقات العسكرية 
وفيمــا يتعلــق . الــيت حيصــل عليهــا املراقبــون العســكريون وحتليلــها بصــورة منتظمــة يف املســتقبل 
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، أثبتـت البعثـة وقـوع تـدهور خطـري مـن حيـث االمتثـال، ويشـمل                   ١باالتفاق العسكري رقـم     
 :ذلك ما يلي

مواصــلة اجلــيش امللكــي املغــريب تركيــب قــدرات الرصــد بــالرادار واملراقبــة         )أ( 
 موقعا ونيفا على طول اجلدار الرملي، رغم أن االتفاق حيظـر تعزيـز املعـدات      ٤٠ يف   وتطويرها

 والواقعتـان مشـالَ وغـرب       يلـومترا  ك ٣٠املنطقتان املمتدتان علـى طـول       (يف املنطقني احملظورتني    
 ؛)اجلدار الرملي بالنسبة للمنطقة األوىل، وجنوب وشرق اجلدار الرملي بالنسبة للثانية

ــام اجلــيش امللكــي املغــريب     حتســني هي )ب(  ــدفاع األساســية، مبــا يف ذلــك قي اكــل ال
بتشييد خط ثان للجـدار األمـين، يف حـني حيظـر االتفـاق مجيـع التحسـينات يف هياكـل الـدفاع                       

 ؛)بالرمل أو احلجر أو اإلمسنت(األساسية، مبا يف ذلك تشييد خطوط دفاعية جديدة 
خرية احلية يف مناورات عسـكرية متتـد   قيام اجليش امللكي املغريب باستخدام الذ      )ج( 

ــا إىل املنطقــتني احملظــورتني   ــيم   (أحيان ــة الشــمالية الشــرقية مــن اإلقل ، يف حــني أن )باجتــاه الزاوي
االمتـدادات  (االتفاق ال يسمح بإجراء مناورات بالذخرية احلية إال داخل مناطق احلظر احملدود             

 املنطقـة احملظـورة األوىل، ويف الناحيـة اجلنوبيـة     األرضية الواقعة يف الناحية الشمالية والغربية مـن  
، رهنـا بإشـعار البعثـة مسـبقا إذا كانـت تلـك املنـاورات        )والشرقية مـن املنطقـة احملظـورة الثانيـة       

 مليمترات؛ ٩تستلزم استخدام أسلحة من عيار يفوق 
مواصلة جبهة البوليسـاريو نشـر وحـدة أفـراد مسـلحني تشـتمل علـى أسـلحة                    )د( 

ائرات يف املنطقة اليت يطلق عليها القلعة اإلسبانية يف املنطقـة احملظـورة شـرَق اجلـدار                 مضادة للط 
الرملي، فضال عن تعزيز جدران القلعة باملواد الصلبة، رغـم أن االتفـاق حيظـر مجيـع العمليـات                   

 الوحدات، واملعدات واألسلحة؛/التكتيكية إلعادة نشر القوات
وهو منطقة تغطي مساحتها مخسـة كيلـومترات         (تكرُّر اقتحام القطاع العازل    )هـ( 

مــن قبــل أفــراد مســلحني تــابعني للبوليســاريو  ) مــن اجلــدار الرملــي يف ناحيتــه اجلنوبيــة الشــرقية 
يستقلون مركبات عسكرية، رغم أن االتفاق حيظر دخـول أفـراد ومعـدات القـوات العسـكرية          

 ؛للطرفني معا إىل القطاع العازل،سواء عن طريق الرب أو اجلو
إمعــان جبهــة البوليســاريو يف فــرض قيــود علــى تنقــل أفــراد البعثــة، عســكريني  )و( 

ومدنيني، مبا يف ذلك مطالبُتها البعثةَ بأن ُتشـِعر مسـبقا مبـا تعتـزم القيـام بـه مـن زيـارات، بينمـا                         
ينص االتفاق على أن املراقبني العسكريني يتمتعون حبرية كاملة يف تنقالهتم وعملـهم مـن أجـل      

نطقـة  هامهم اليت تشمل القيام، يف أي وقت، بأي نوع من الدوريات، برا أو جـوا، يف امل            أداء م 
 ؛اليت تقع يف نطاق مسؤولية البعثة
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تقدمي الطرفني معا للطلبات أو اإلشعارات املتعلقـة باألعمـال اخلاضـعة لتنظـيم          )ز( 
ب أن تقـدَّم يف  أو قيود بعد وقـوع تلـك األعمـال، يف حـني أن االتفـاق حيـدد الفتـرات الـيت جيـ          

 .غضوهنا تلك الطلبات أو اإلشعارات
ورغم أن البعثة تثبت هذه االجتاهات العامة، فإنه ليس يف مقدورها أن حتـدد مـىت بـدأ                   - ٨

 غــري أنــه ١م ــــبــروح ونــص االتفــاق العســكري رقعــدم االمتثــال يشــكل فعــال إخــالال خطــريا 
عثــة اىل األعمــال املشــار إليهــا يف شــك يف أن ذلــك قــد حــدث قبــل فتــرة عنــدما انتبــهت الب  ال

 وقد ساهم عدد من العوامـل يف تـأخر كشـف هـذا األمـر، مبـا يف ذلـك العـدد                    .تقريري األخري 
، علـى غـرار مـا ورد        احملدود للمراقبني العسكريني للبعثة ومواقع األفرقة داخل منطقة املسؤولية        

 .للمراقبني العسكرينيوصفه يف تقريري األخري، اىل جانب حمدودية الدوريات الليلية 
، فمــا فتــئ الطرفــان يتعاونــان ٣ ورقــم ٢أمــا فيمــا يتعلــق باالتفــاقني العســكريني رقــم   - ٩

بدرجــة كــبرية مــع البعثــة فيمــا يتعلــق بوضــع العالمــات علــى األلغــام والــذخائر غــري املنفجــرة    
 مـــن  قطعـــة إضـــافية١٢٧ويف أثنـــاء الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير، اكتشـــفت البعثـــة . وتـــدمريها
ومتت مراقبة ثالث عشرة عمليـة تـدمري    . الذخائر غري املنفجرة ووضعت عالمات عليها     /األلغام

 .قام هبا كلها اجليش امللكي املغريب
وعلى حنو ما ذُكـر يف تقـاريري السـابقة، واصـلت البعثـة، بالتعـاون الوثيـق مـع مركـز                       - ١٠

 إلدارة املعلومــات اخلاصــة  جنيــف الــدويل إلزالــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية، وضــع نظــام       
باإلجراءات املتعلقة باأللغام من أجل حتسـني القـدرة التنفيذيـة للعنصـر العسـكري التـابع للبعثـة              

ويف . وبناء قاعدة بيانات شاملة لدعم محلة أوسع إلزالة األلغام، عندما تسنح الظـروف بـذلك              
ام بتـدريب أفرادهـا     ، زار وفد مـن مركـز جنيـف الـدويل البعثـة وقـ              ٢٠٠٥مارس  /مستهل آذار 

ــه إىل صــيغة        ــاء ب ــا االرتق ــذي مت حالي املــدنيني والعســكريني علــى اســتخدام النظــام املــذكور ال
وتعتـــزم البعثـــة القيـــام، يف حـــدود املـــوارد املاليـــة والبشـــرية احلاليـــة، بإنشـــاء قســـم   . متطـــورة

 .مشترك إلدارة هذا النظام واستكماله) مدين - عسكري(
 

 هم من األشخاص احملتجزين واملفقودينأسرى احلرب وغري -باء  
 من أسـرى احلـرب املغاربـة الـذين ظـل بعضـهم        ٤١٠مل تزل جبهة البوليساريو حتتجز       - ١١

، زعـم تقريـر غـري مؤكـد أن اثـنني            ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٢ويف  . رهن األسر سنوات عديـدة    
محر الدولية متابعـة    وتواصل جلنة الصليب األ   . من هؤالء األسرى الذا بالفرار وعادا إىل املغرب       

 .رتاعمسألة األشخاص الذين ما زال مصريهم جمهوال يف إطار ال
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 اهلجرة غري الشرعية -جيم  
، قامت البعثة بنقل مواطن بنغالديشي كانت تؤويه قـوات          ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٢يف   - ١٢

 املنظمـة  جبهة البوليساريو يف منطقة تيفـارييت، إىل ازويـرات يف موريتانيـا، ومـن هنـاك نقـل إىل             
 مهـاجرا   ٤٦وعلمت البعثة أيضا يف اآلونة األخرية بوجود        . الدولية للهجرة إلعادته إىل الوطن    

آخر تقطعت هبـم السـبل ويـدعى أهنـم مـن بـنغالديش، يف رعايـة جبهـة البوليسـاريو يف منطقـة                        
وزعــم هــؤالء . ، وقامــت بزيــارة هلــم٢٠٠٥أبريــل /تيفــارييت منــذ األســبوع األول مــن نيســان 

اجرون أهنم جاؤوا من الدار البيضاء وانتهى هبم املطاف يف منطقـة تيفـارييت بعـدما أكرهـوا                  امله
 .على عبور اجلدار الرملي إىل القطاع العازل

ورغـــم أن البعثـــة اســـتطاعت حـــىت اآلن أن تســـهم يف عمليـــات اإلعـــادة إىل الـــوطن،  - ١٣
وستواصـل  . سـبل تظـل حمـدودة   فالواقع أن قدرهتا على مساعدة املهاجرين الذين تقطعت هبم ال        

البعثة التنسيق مـع الوكـاالت اإلنسـانية، حسـب االقتضـاء، لتقـدمي الـدعم اللوجسـيت لعمليـات                    
اإلعادة إىل الـوطن العتبـارات إنسـانية، رهنـا بتـوافر املـوارد وطاملـا أن ذلـك ال يـؤثر يف أدائهـا               

 .ملهامهما األساسية
 

 الالجئون من الصحراء الغربية -دال  
بربنـامج إلغاثـة وإنقـاذ الالجـئني مـن الصـحراء الغربيـة              برنامج األغذية العاملي    ضطلع  ي - ١٤

ســبتمرب / مليــون دوالر علــى مــدى فتــرة ســنتني متتــد مــن أيلــول  ٤٠مبيزانيــة تقــدر مبــا يقــارب  
 يف املائــة مــن امليزانيــة ٢٩وقــد مت إىل حــد اآلن تــوفري حنــو . ٢٠٠٦أغســطس / إىل آب٢٠٠٤

 .سامهات على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطرافاملطلوبة عن طريق امل
وعلــى حنــو مــا أشــري إليــه يف تقريــري األخــري، فــإن برنــامج األغذيــة العــاملي ومفوضــية   - ١٥

ــة بالرصــد يف       ــدراهتما اللوجســتية واملتعلق ــز ق األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني يواصــالن تعزي
لوكالتـان بتنظـيم بعثـة رصـد مشـتركة          ويف هذا السياق، قامـت ا     . خميمات الالجئني يف تندوف   

 للنظـــر يف آليـــات توزيـــع ٢٠٠٥مـــارس / آذار١٢ إىل ٥إىل تلـــك املخيمـــات يف الفتـــرة مـــن 
يونيــه /وســتظل حالــة األغذيــة حرجــة حــىت هنايــة الســنة، ابتــداء مــن مســتهل حزيــران . األغذيــة
ل بعـض  ، وذلك يف انتظار ظهور نتائج بعثة الرصـد وتقـدمي توضـيحات إضـافية مـن قبـ         ٢٠٠٥

توزيـع األغذيـة   لآليـات  بشـأن  تفـاهم مشـترك     يسـود   ومـن املؤمـل أن      . اجلهات املاحنـة الرئيسـية    
 .إضافية يف املستقبلحاالت انقطاع وعدم حدوث 

وَيسَّر برنامج األغذية العـاملي ومفوضـية شـؤون الالجـئني والبعثـة قيـام اجلهـات املاحنـة           - ١٦
ــدوف خــالل ا    ــارة ملخيمــات الالجــئني يف تن ــن  بزي ــرة م ــارس / آذار١٩ إىل ١٦لفت ، ٢٠٠٥م
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مكتب املساعدة اإلنسانية التابع للمفوضـية األوروبيـة،         من ممثلي البلدان املاحنة، و     ١١مبشاركة  
، ومنظمــات غــري  األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية ، ومنظمــةومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 

م لدى البلدان املاحنـة فيمـا يتعلـق حبالـة           وأتاحت الزيارة الفرصة لزيادة االهتما    . حكومية خمتلفة 
اط فيمــا يتعلــق علــى اخلصــوص باملســائل املتصــلة   الالجــئني املســتدمية وتوضــيح عــدد مــن النقــ  

كمـا أتاحـت إجـراء مناقشـة        . بتوزيع األغذية، مبا يف ذلك االهنيـار املتكـرر يف قنـوات توزيعهـا             
 .للمسائل املتعلقة بتبادل املعلومات والتنسيق فيما بني األطراف العاملة يف احلقل اإلنساين

 
 تدابري بناء الثقة - هاء 

 تقييمـا إجيابيـا للمرحلـة       قدمت أن الطرفني واجلزائر بوصفها بلد اللجوء،        جيدر بالذكر  - ١٧
 علـى ضـرورة مواصـلتها يف    ت، واتفقـ ٢٠٠٤األوىل من الزيارات العائليـة الـيت جـرت يف عـام           

ينـاير  / مفوضـية شـؤون الالجـئني يف مسـتهل كـانون الثـاين             اوقـد عرضـت عليهمـ     . ٢٠٠٥عام  
 يف  ، بالتشـاور الوثيـق مـع ممثلـي اخلـاص          ٢٠٠٥ام  ، خطة عمل جديدة لتنفيذ مرحلة ع      ٢٠٠٥

 .الصحراء الغربية
، استضافت املفوضـية جلسـة إحاطـة للمـاحنني يف جنيـف،      ٢٠٠٥فرباير / شباط٣ويف   - ١٨

وأعــرب عــدة مــاحنني إضــافيني خــالل هــذه اجللســة عــن اهتمــامهم     . مبشــاركة ممثلــي اخلــاص 
مـارس، أعلنـت املفوضـية نـداء مـن أجـل            /ذار آ ٢٠ويف  . باملشاركة يف برنامج تدابري بنـاء الثقـة       

ــوفري مبلــغ  ــامج املــذكور خــالل عــام    ٣ ١٩٣ ٦٥٩ت ــة للربن ــة احتياجــات امليزاني  دوالرا لتغطي
ويتصـل جـزء كـبري مــن هـذه امليزانيـة باالحتياجـات مــن الطـائرات، ووقـود الطــريان،         . ٢٠٠٥
ويغطـي املبلـغ    . وظفني، فضال عن االحتياجات مـن املـ       تفا اهل  اهلاتفي وتشغيل   الوصل ومعدات

. أيضا تكاليف احللقات الدراسية اليت يشارك فيها اجملتمع املدين من اإلقليم وأوسـاط الالجـئني              
 ١ ٨٢٣ ٥٠٩تمكن املســامهات والتعهــدات املاليــة الــيت وردت حــىت اآلن والبــالغ قــدرها  ســو

ن هذا الشهر، علـى      يف فترة الحقة م    دوالرات، املفوضية والبعثة من استئناف الزيارات العائلية      
ويف هــذا الصــدد أعطــت جبهــة البوليســاريو واجلزائــر، بصــفتها بلــد . افتــراض اتفــاق األطــراف

أبلغـت احلكومـة املغربيـة      أبريـل   /نيسـان  ١٢ويف  . اللجوء، موافقتهما على خطة العمل اجلديدة     
 .املفوضية باعتزامها إيفاد وفد اىل جنيف ملواصلة التباحث بشأن خطة العمل اجلديدة

 
 االحتاد األفريقي -واو  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل وفد االحتاد األفريقـي لـدى البعثـة تقـدمي الـدعم             - ١٩
ــا تاديســي          ــاد، الســفري ييلم ــابع لالحت ــثلني الت ــادة كــبري املم ــك بقي ــا، وذل ــاون معه ــة والتع للبعث

 .مسامهتهوأود اإلعراب جمددا عن تقديري لالحتاد األفريقي على ). إثيوبيا(
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 اجلوانب املالية - رابعا 
، ٢٠٠٤يونيـه  / حزيـران ١٨ املؤرخ   ٥٨/٣٠٩رصدت اجلمعية العامة مبوجب قرارها       - ٢٠

ــدره   ــادا قـ ــايل( دوالر ٤٤ ٠٤١ ٢٠٠اعتمـ ــل  )إمجـ ــو ميثـ ــهر ٣ ٦٧٠ ١٠٠، وهـ  دوالر للشـ
ــن      ــدة مـ ــرة املمتـ ــالل الفتـ ــة خـ ــات البعثـ ــة نفقـ ــد لتغطيـ ــوز١الواحـ ــه / متـ  ٣٠ إىل ٢٠٠٤يوليـ

وختضـع قسـمة هـذا املبلـغ إىل أنصـبة مقـررة لقـرار جملـس األمـن متديـَد                     . ٢٠٠٥يونيه  /يرانحز
، فـإن   ٢٠٠٥أبريـل   / نيسـان  ٣٠لـس متديـد واليـة البعثـة إىل مـا بعـد              اجملوإذا قـرر    . والية البعثة 

 سـتكون حمصـورة يف املبـالغ الشـهرية الـيت            ٢٠٠٥يونيـه   / حزيران ٣٠تكلفة تغطية نفقاهتا حىت     
، بلغــت املســامهات املقــررة غــري املســددة  ٢٠٠٥مــارس / آذار٣١ويف . معيــة العامــةأقرهتــا اجل

وهـذا املبلـغ    .  مليون دوالر، ممـا يشـكل مصـدرا للقلـق          ٤٨,٩للحساب اخلاص للبعثة ما قدره      
ــة     ــدة ســنة كامل ــة مل ــارس / آذار٣١ويف . يتجــاوز قيمــة تكــاليف البعث ــغ جممــوع  ٢٠٠٥م ، بل

يـون  لم ١ ٣٦٥,٩ جلميع عمليات حفظ السالم ما يصـل إىل          االشتراكات املقررة غري املسددة   
 .دوالر

 
 مالحظات وتوصيات - خامسا 

يعد التراجع األخري يف اللهجـة اخلطابيـة السـلبية وازديـاد االتصـاالت الرفيعـة املسـتوى              - ٢١
م يف املنــاخ السياســي اإلقليمــي بيــد أن التحســن العــا. يف املنطقــة، تطــورا يبعــث علــى التفــاؤل 

د بعــد إىل تغــيري يف مواقــف الطــرفني بشــأن مســألة الصــحراء الغربيــة واملســألة األساســية   يــؤ مل
 .املتمثلة يف الطريقة اليت ميكن لشعب اإلقليم من خالهلا أن ميارس حقه يف تقرير املصري

ــم         - ٢٢ ــادل ودائ ــى اســتعداد ملســاعدة الطــرفني يف التوصــل إىل حــل سياســي ع وأظــل عل
ــا، وآســف   ــديهما مع ــول ل ــيت حتــول دون التوصــل إىل ذلــك احلــل    ومقب ــل ال   الســتمرار العراقي

إن اخلـالف   . للبحث عن أرضـية مشـتركة     القائمة  القنوات  ألسباب جوهرية أو لعدم استخدام      
الطويل األمد قد اضـطر عشـرات اآلالف مـن الالجـئني الصـحراويني              الرتاع  املستحكم يف هذا    

ومـن مث   . قائهم على سخاء اجملتمع الـدويل     إىل العيش يف ظروف يرثى هلا، حيث يعتمدون يف ب         
املعنية باإلرادة السياسية الضـرورية لكسـر اجلمـود    اجلهات فإنين آمل بإخالص أن تتحلى مجيع   

يمكن من استئناف جهود األمم املتحدة ملساعدة الطـرفني علـى التوصـل إىل حـل                سا  مماحلايل،  
الشـديدة   الطرفـان عـن البيانـات        ويف الوقت ذاتـه، جيـب أن حيجـم        . سياسي مقبول لديهما معا   

 القيام بأي عمل، قانونيا كان أم سياسيا أم عسكريا، يكون من شأنه أن يـؤدي              اللهجة أو عن    
 . التسبب يف احتكاك ال داعي له إىل زيادة تعقيد البحث عن حل أو
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سـبتمرب  / أيلـول ٦ورغم أنه مل حيصل انتهاك لوقف إطالق النار الذي ظـل سـاريا منـذ         - ٢٣
، وأنه ليس مثة ما يدل على أن قيادة أي من الطرفني تعتزم اخلـوض يف أعمـال عدائيـة،                    ١٩٩١

، املشـار إليهـا بإجيـاز    ١فإنين أود أن أسجل قلقي من نطاق انتهاكات االتفاق العسـكري رقـم       
ــرة  ــد عــن اســتمرار اخلــالف السياســي       .  أعــاله٧يف الفق ورغــم أن الشــعور باإلحبــاط املتول

ظ مـن تـدهور يف االمتثـال، فإنـه          من بـني العوامـل الـيت أدت إىل مـا لـوح            املستحكم، قد يكون    
ومـن مث وجـب تعزيـز التزامهمـا اجلـوهري بوقـف إطـالق               . ُيعفي الطـرفني مـن مسـؤولياهتما       ال

وبناء علـى ذلـك، أشـعر بـالقلق إزاء تصـريح قيـادة              . النار واالتفاقات العسكرية وإعادة تأكيده    
أقرب مـن أي    � قد تكون    �العودة إىل السالح  �را ومؤداه أن    البوليساريو الذي أفيد عنه مؤخ    

 . �وقت مضى
وعلــى حنــو مــا وردت اإلشــارة إليــه يف تقريــري األخــري، فقــد فسَّــر الطرفــان للبعثــة أن  - ٢٤

وهـذا التفسـري قـد يـدل     . بعض اإلجـراءات ضـروريةٌ ملكافحـة اهلجـرة غـري القانونيـة والتـهريب              
فاقات اليت أبرمت يف وقت كانت فيه هاتـان الظاهرتـان إمـا    على إحساس الطرفني معا بأن االت   

فـإن كـان هـذا هـو احلـال، فقـد تكـون مثـة                . منعدمتني وإما ال أمهية هلما، قد أصبحت متقادمة       
وكما أبلغت جملس األمن يف تقريـري السـابق،         . حاجة إىل استعراض تلك االتفاقات وتكييفها     
فني، مــع مراعــاة احلاجــة إىل كفالــة اتســاق النتيجــة تعتــزم البعثــة أن تــثري هــذه املســألة مــع الطــر

النهائية ألي استعراض حمتمـل مـع املبـدأ الـذي يقضـي بضـرورة إبقـاء القـوات العسـكرية علـى                     
 وموافقـة   الوضع الذي كان قائما وقَت وقـف إطـالق النـار، ولـزوم الشـفافية يف أي تعـديالت                  

 .األطراف عليها
 هذا الشأن، يقـع علـى كاهـل الطـرفني االمتثـال التـام               وريثما يتم التوصل إىل اتفاق يف      - ٢٥

وأناشدمها القيام بذلك وأُذَكرمها بـأن تقيـدمها بالتزاماهتمـا       . لالتفاقات العسكرية السارية حاليا   
فكـلٌّ يتحمـل مسـؤولية فرديـة عـن          . مبوجب االتفاقات ال يتوقـف علـى امتثـال الطـرف اآلخـر            

ويف هــذا الســياق، فــإن . ه ألحكــام تلــك الوثــائقكفالــة امتثــال مجيــع القــوات اخلاضــعة لســلطت
 .القيود املفروضة على حرية تنقل البعثة غري مقبولة

ــد  - ٢٦ ــب وق ــه    إىل طل ــن مبوجــب قراري ــس األم ) ٢٠٠٤ (١٥٧٠و) ٢٠٠٤ (١٥٤١جمل
إال أنـين ال أزال مقتنعـا بـأن هـذا األمـر غـري حمبـذ يف هـذه                    . حجم البعثـة  ختفيض  النظر يف سبل    

قــادرة علــى الــرد  يف امليــدان، ينبغــي أن تكــون البعثــة  ظر إىل الظــروف الســائدة وبــالن. املرحلــة
لذا أعتقد أنـه ينبغـي، علـى       . بشكل مناسب وعلى كفالة رصد وقف إطالق النار بشكل فعال         

طـــورة بعـــض  يف إمكانيـــة تعزيزهـــا اعتبـــارا خلوالنظـــرايل قـــل اســـتبقاء البعثـــة بقوامهـــا احلـــ األ
أعـود إىل جملـس األمـن بشـأن هـذه املسـألة، بـدأْت يف          قد  مع أنين   و. االنتهاكات الواردة أعاله  
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 هبـدف مواصـلة تعزيـز قـدرات البعثـة           إجـراءات التشـغيل املوحـدة     هذه األثناء عملية اسـتعراض      
وتعكف البعثة حاليا أيضا على دراسة سبل زيـادة التغطيـة امليدانيـة الـيت               . على الرصد والتحقق  

بيـد أن صـمود نظـام وقـف إطـالق النـار سـيكون يف                . احـة توفرها وذلك من ضمن املـوارد املت      
 .هناية املطاف رهن جتديد الطرفني لتعهداهتما الوفاء بالتزاماهتما اليت يتطلبها وقف إطالق النار

ويف ما يتعلق بإعادة النظر يف تكوين العنصر املدين للبعثـة، يتوقـع أن يسـافر فريـق مـن                     - ٢٧
 لوضع الصيغة النهائيـة لالسـتعراض الشـامل الـذي           ٢٠٠٥مايو  /راألمانة العامة إىل البعثة يف أيا     

وأتوقـع أن أمتكـن مـن تقـدمي         . خيضع له هيكل العنصر اإلداري وغريه من العناصر املدنية للبعثة         
 . تقرير عن هذه املسألة إىل اجمللس قريبا

ريط الــيت تتهــدد املــدنيني الــذي يــدخلون الشــ  احملتملــة ويســاورين القلــق مــن املخــاطر   - ٢٨
فاملهـاجرون غـري الشـرعيني أشـد عرضـة للخطـر            . مـة بكثافـة   وامللغو ،رةوالفاصل واملناطق احملظ  

ولئن كـان مـن البـديهي أن املـدنيني حيـق            . شأهنم يف ذلك شأن املشاركني يف املظاهرات املدنية       
 ونقلــهم لتنظــيم احتجاجــات يف الشــريط همحشــدفــإن مــن الواضــح أنــه جيــري التظــاهر، هلــم 

ملشـجعي  وينبغـي   .  أمـام املواقـع العسـكرية عنـد اجلـدار الرملـي            م بكثافـة  وامللغـ و  ريطالفاصل اخل 
تلك املظاهرات أن يعوا املسؤولية اليت يتحملوهنا عن تعـريض هـؤالء املـدنيني لظـروف حمفوفـة                  

. ويف مطلق األحوال، ينبغي إعطاء إشعار مسبق هبذه التظاهرات، مبا يف ذلك للبعثـة             . باملخاطر
عن املناطق الـيت جتـري      لمسافة الشاسعة اليت تفصل مواقع البعثة       م ذلك، فإنه اعتبارا ل    وإذا مل يت  

ظــاهرات يف مــراقيب البعثــة الوصــول إىل أمــاكن امل فيهــا املظــاهرات، فإنــه ســيتعذر للغايــة علــى  
وأيـا كـان األمـر، فـإن مشـاركة          . من الطرفني كل طرف   الوقت املناسب للتحقق من ادعاءات      

ط الفاصــل مــن شــأنه أن يشــكل انتــهاكا لالتفــاق يحني يف املظــاهرات بالشــرالعســكريني املســل
ولـذلك يـتعني علـى منظمـي املظـاهرات أن حيرصـوا علـى عـدم إدخـال أي                    . ١العسكري رقم   

أسلحة اىل هذه املنطقة وعلى عدم ارتداء أي متظاهر للباس عسكري أو شبه عسـكري إلزالـة     
 .كل مصدر حمتمل لالستفزاز

وأنـا أهيـب هبـا مـرة أخـرى          . حـرب مغاربـة   أسـرى    جبهة البوليساريو حتتجز     وال تزال  - ٢٩
ــع   ــراج عــن مجي ــدويل     األســرى اإلف ــانون اإلنســاين ال ــاال للق ــديها دون إبطــاء، امتث احملتجــزين ل

ويف الوقـت نفسـه أناشـد املغـرب وجبهـة           . وللعديد من قرارات جملس األمـن وبياناتـه الرئاسـية         
كامل مع جلنة الصليب األمحر الدولية ملعرفة مصري الـذين مـا زالـوا           البوليساريو أيضا التعاون بال   

 .اعرتمفقودين جراء هذا ال
بسـخاء يف برنـامج تـدابري بنـاء         سـامهوا أو تعهـدوا باملسـامهة        وأنا ممـنت للمـاحنني الـذين         - ٣٠

ومــن . الثقــة الــذي يــتم بقيــادة مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني وحيظــى بــدعم البعثــة
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وآمــل أن . املســامهةجهــات أخــرى تعتــزم االهتمــام الــذي أعــرب عنــه وادر املشــجعة ذلــك البــ
إحــراز تقــدم حنــو تنظــيم حلقــات دراســية تشــمل  وأن يتــأتى زيــارات اُألَســر ســريعا، تســتأنف 

 . اجملتمع املدين لإلقليم ومجاعة الالجئني يف وقت الحق من هذا العام
ــراهن، ال أزال  - ٣١ ــالنظر إىل الوضــع ال ــا   وب ــؤدي دورا حيوي ــة ت ــدان  أعتقــد أن البعث يف املي

أكتــوبر / تشـرين األول ٣١أود أن أوصـي بتمديـد واليتــها فتـرة سـتة أشـهر إضــافية حـىت        ولـذا 
٢٠٠٥. 
وختاما أود أن أعرب عن تقديري ملمثلي اخلاص، ألفـارو دي سـوتو، ولرجـال البعثـة                  - ٣٢

 .من أجل االضطالع بوالية البعثةة ونسائها الذين ما فتئوا يعملون دون كلل يف ظروف صعب
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 املرفق
املسـامهة بقـوات يف     : بعثة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة             

  ٢٠٠٥ أبريل/ نيسان١٠
 
 اجملموع )ب(الشرطة املدنية )أ(القوات )أ(املراقبون العسكريون البلد
 ٢٥   ٢٥ حتاد الروسيالا

 ١   ١ األرجنتني
 ٨   ٨ أوروغواي

 ٤   ٤ أيرلندا
 ٥   ٥ إيطاليا

 ٧   ٧ باكستان
 ٨   ٨ بنغالديش
 ١   ١ بولندا

 ٢٠  ٢٠  مجهورية كوريا
 ٢   ٢ سري النكا
 ٧ ٢  ٥ السلفادور

 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
 ١   ٧ نيجرييا

 ١٢   ١٢ هندوراس
 ٨   ٧ هنغاريا
 ١   ١ اليونان

 ٢٣٣ ٦ ٢٧ ٢٠٠ اجملموع 
 

 . فردا٢٣٠عديد األفراد العسكريني املأذون هبم  )أ( 
 . فردا٨١العديد املأذون به  )ب( 

 


