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 تقرير األمني العام عن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية 
مقدمة   أوال -

هـذا التقريـر مقـدم عمـال بقـرار جملـس األمـن ١٥٢٣ (٢٠٠٣)، املـؤرخ ٣٠ كــانون  - ١
الثاين/يناير ٢٠٠٤، الذي مدد اجمللس مبوجبه والية بعثة األمم املتحدة لالسـتفتاء يف الصحـراء 
الغربيـة (البعثـة) حـىت ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤، وطلـب إيلَّ فيـه تقـدمي تقريـر عـن احلالـة قبــل 
ـــر التطــورات الــيت حدثــت منــذ تقريــري الســابق، املــؤرخ  ذلـك املوعـد. ويغطـي هـذا التقري

 .(S/2004/39) ١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤
 

أنشطة مبعوثي الشخصي   ثانيا -
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، عقد مبعوثي الشـخصي، علـى أثـر اجتماعـه مـع وفـد  - ٢
ـــــن املغــــرب يف  مغـــريب يف ٢٣ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٣، اجتمـــاعني مـــع وفديـــن م
٢ و ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤ ملناقشـة املسـائل املتعلقـة مبوقـف املغـرب النـــهائي مــن فقــرات 
منطوق القرار ١٤٩٥ (٢٠٠٣) املؤرخ ٣١ متــوز/يوليـه ٢٠٠٣. واجتمـع أيضـا مـع وفـد مـن 

جبهة البوليساريو يف ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٤. 
ولعـل جملـس األمـن يذكـر أن خطـة السـالم مـن أجـل تقريـر مصـري شـــعب الصحــراء  - ٣
الغربية (S/2003/565، املرفق الثاين) كانت وضعت عمال بطلب جملس األمـن الـوارد يف قـراره 
١٤٢٩ (٢٠٠٢) املـؤرخ ٣٠ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢ هبـدف بـذل املزيـد مـــن اجلــهود مــن أجــل 
التوصـل إىل تسـوية سياسـية للصـراع تنـص علـى تقريـر املصـري. ومت تســـليم خطــة الســالم إىل 
الطرفني املعنيني والبلدان اجملاورة خالل زيــارة إىل املنطقـة قـام هبـا مبعوثـي الشـخصي يف بدايـة 
شهر كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣. ويف ٨ و ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٣، أبلغتين جبهة البوليسـاريو 
واململكة املغربية، علـى التـوايل، باعتراضاهتمـا علـى خطـة السـالم (انظـر S/2003/565، املرفـق 
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الثالث). بيد أن جبهة البوليساريو قبلت رمسيا خطة السالم يف رسالتها املؤرخة ٦ متـوز/يوليـه 
 .٢٠٠٣

وخالل االجتماع مع مبعوثي الشـخصي يف ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤، قـدم املغـرب  - ٤
رده النهائي على خطة السـالم مـن أجـل تقريـر مصـري شـعب الصحـراء الغربيـة مرفقـة برسـالة 
مؤرخة ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ موجهة إىل مبعوثي الشخصي من وزير اخلارجية والتعـاون يف 

املغرب، (املرفق األول هلذا التقرير). 
تقييم أنشطة مبعوثي الشخصي 

لعــل جملــس األمــن يذكــر أنــه أعــــرب يف قـــراره ١٤٩٥ (٢٠٠٣) الـــذي اعتمـــده  - ٥
باإلمجـاع، عـن تـأييده خلطـة السـالم مـن أجـل تقريـر مصـري شـعب الصحـراء الغربيـة كتســوية 
سياسية مثلى على أساس االتفاق بني األطراف. وناشـد أيضـا اجمللـس الطرفـني أن يتعاونـا مـع 
األمم املتحدة وفيما بينهما من أجل التوصل إىل قبول خطة السالم وتنفيذها. بيد أنه يف حـني 
ـــن أجــل  أعـرب املغـرب يف موقفـه النـهائي إزاء خطـة السـالم عـن اسـتعداده ملواصلـة العمـل م
التوصل إىل تسوية سياسية للصراع بشأن الصحراء الغربية، فإنه يبـني بوضـوح أن ”مثـل هـذا 
احلل السياسي القائم على االستقالل الـذايت ال ميكـن أن يكـون إال هنائيـا“، ويف ذلـك تبعـات 

وخيمة بالنسبة لتقرير املصري، كما دعا إىل ذلك القرار ١٤٢٩ (٢٠٠٢). 
ومنذ عام ١٩٨٨، عندما قدم األمني العام اقتراحات التسوية اليت دعا فيها إىل تسوية  - ٦
عادلة وهنائية ملسألة الصحراء الغربية عن طريق وقف إطالق النار وعقد استفتاء لتقريـر مصـري 
شعب الصحــراء الغربيـة، وجملـس األمـن يعمـل بنشـاط مـن أجـل التوصـل إىل تسـوية للصـراع 
بشأن الصحراء الغربية. ووافق الطرفان على اقتراحات التسوية من حيـث املبـدأ مث علـى خطـة 
التنفيذ (خطة التسوية، S/21360 و S/22464 و Corr.1) اليت تنفذ مبوجبـها تلـك االقتراحـات. 
وعلـى الرغـم مـن أنـه مت التوصـل إىل اتفـاق لوقـف إطـالق النـار يف ٦ أيلـول/ ســبتمرب ١٩٩١ 
والتزم به اجلانبـان منـذ ذلـك الوقـت، فـإن االسـتفتاء مل يعقـد إطالقـا بـالرغم مـن اجلـهود الـيت 
تبذهلا بعثة األمم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصحـراء الغربيـة واملمثلـني اخلـاصني املتعـاقبني، وذلـك 
 ،S/20 بسبب عدم تعـاون هـذا اجلـانب أو ذاك يف مناسـبات خمتلفـة علـى مـر السـنني (01/613

الفرع الثالث).  
ولعل اجمللس يذكر أنه إثر مجود طويل بوجه خـاص يف عمليـة حتديـد هويـة املقـترعني  - ٧
يف االستفتاء ، عينُت يف آذار/مارس ١٩٩٧ السيد جيمس أ. بيكر الثالث مبعوثـا شـخصيا يل 
وطلبت إليه أن يقيم، بالتعاون مـع الطرفـني، إمكانيـة تنفيـذ خطـة التسـوية يف شـكلها احلـايل، 
ويقرر إذا كانت هنـاك تعديـالت يقبلـها الطرفـان مـن شـأهنا أن حتسـن فـرص تنفيـذ اخلطـة يف 
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املسـتقبل القريـب، وأن يعـرض علـّي، يف حالـة تعـذر ذلـك، األسـاليب الـيت ميكـن هبـــا تســوية 
الصراع. وكما بينت ذلـك بـالتفصيل يف تقريـري إىل جملـس األمـن يف ٢٣ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ 
(S/2003/565)، فقـد قـام مبعوثـي الشـخصي، يف إطـار اجلـهود الـيت يبذهلـا مـن أجـل مســاعدة 
الطرفني على تنفيذ خطة التسوية أو التوصل إىل تسـوية سياسـية للصـراع يقبلـها الطرفـان منـذ 
آذار/مـارس ١٩٩٧ وحـىت اآلن، أي علـى امتـداد فـترة تزيـد علـى ســـبع ســنوات، قــام بعقــد 
١٤ اجتماعا رمسيا مع الطرفـني معـا ومـع كـل طـرف علـى حـدة، يف كـل مـن مشـال أفريقيـا، 
وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتقابل أيضـا خـالل هـذه الفـترة مـع الطرفـني بصـورة غـري رمسيـة، 

كل على حدة ومرات عدة يف مشال أفريقيا ويف هيوسنت. 
ويف تقريري املقدم يف شـباط/فـرباير ٢٠٠٢ (S/2002/178)، أبلغـت جملـس األمـن أن  - ٨
الطرفـني مل يكونـا يرغبـان يف التعـاون بصـورة كاملـة مـع األمـم املتحـدة سـواء يف تنفيـذ خطــة 
التسوية أو من أجل حماولة التفاوض بشأن تسوية سياسية من شأهنا أن تسـفر يف وقـت قريـب 
عـن تسـوية دائمـة ومتفـق عليـها خلالفـهما بشـأن الصحـراء الغربيـة، وذلـك علـــى الرغــم مــن 
ادعاءمها عكس ذلك ونظرا لعدم تطابق مواقف الطرفـني فيمـا يتعلـق بـاقتراحني كـان مبعوثـي 
الشخصي قد عرضهما عليهما، فإن مشروع االتفاق اإلطـاري، الـذي قبلـه املغـرب، واقـتراح 
إمكانية تقسيم اإلقليم، الذي أيدته اجلزائر وجبهـة البوليسـاريو، قدمـت أربعـة خيـارات لينظـر 

فيها جملس األمن، وهي خيارات مل تكن تستلزم موافقة الطرفني. 
ـــذ  وكخيـار أول، كـان باسـتطاعة األمـم املتحـدة أن تسـتأنف جـهودها مـن أجـل تنفي - ٩
خطة التسوية دون أن يستلزم ذلك موافقة الطرفني قبل اختاذ اإلجراء. ومن شأن هـذه احملاولـة 
أن تبدأ بعملية النداء، ومـع ذلـك، فـإن األمـم املتحـدة كـانت سـتواجه يف السـنوات الالحقـة، 
حىت يف إطار هنج عدم االتفـاق، معظـم املشـاكل والعوائـق الـيت كـانت واجهتـها يف السـنوات 
العشر السابقة. ويف هـذا الصـدد، فقـد أعـرب املغـرب عـن عـدم رغبتـه يف املضـي قدمـا خبطـة 
التسـوية. وفضـال عـن ذلـك، فـإن األمـم املتحـدة قـد ال تكـون قـادرة علـى عقـد اسـتفتاء حـــر 
ونزيهة يقبل الطرفان نتائجه، كما أنه سوف ال يكـون هنـاك آليـة إلنفـاذ نتـائج االسـتفتاء. يف 
إطار هذا اخليار، سيتعني تعزيز جلنة حتديد اهلوية التابعة للبعثة، كما سيتعني بـالفعل الزيـادة يف 

احلجم اإلمجايل للعملية. 
وكخيار ثان، كان باستطاعة مبعوثي الشخصي أن ينقح مشروع االتفـاق اإلطـاري،  - ١٠
آخـذا يف االعتبـار املشـاغل الـيت أعـرب عنـها الطرفـان واجلـهات األخـرى ذات اخلـربة يف مثــل 
هـذه الوثـائق. بيـد أن مبعوثـي الشـخصي سـوف ال يسـعى يف هـذه احلالـة إىل احلصـــول علــى 
موافقة الطرفني، كمـا حـدث ذلـك يف املـاضي فيمـا يتعلـق خبطـط التسـوية ومشـروع االتفـاق 
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ـــد  اإلطـاري. وسـيقدم مشـروع االتفـاق اإلطـاري إىل جملـس األمـن الـذي يكـون عنـد ذلـك ق
عرضه على الطرفني على أساس غري قابل للتفـاوض. وإذا وافـق اجمللـس علـى هـذا اخليـار فإنـه 

رمبا يتم تقليص حجم بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية. 
وكخيار ثالث، كـان مـن املمكـن أن يطلـب جملـس األمـن إىل مبعوثـي الشـخصي أن  - ١١
ـــك  يبحـث مـع الطرفـني للمـرة األخـرية مـا إذا كانـا يرغبـان يف إجـراء مناقشـة، سـواء كـان ذل
برعايته، أو بصورة مباشرة أو من خالل حمادثات غري مباشرة، بشأن إمكانيـة تقسـيم اإلقليـم، 
وذلك على أساس أنه ال يتقـرر أي شـيء حـىت يتقـرر كـل شـيء. ويف إطـار هـذا اخليـار، ويف 
حالة عدم رغبة الطرفني أو عدم قدرهتما على االتفـاق علـى تقسـيم لإلقليـم حبلـول ١ تشـرين 
الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢، يطلـب إىل مبعوثـي الشـخصي أن يعـرض علـى الطرفـني اقتراحـا يتعلــق 
بتقسيم اإلقليم يكون قد قدم إىل جملس األمن. ويكون اجمللـس عـرض االقـتراح علـى الطرفـني 
على أساس عدم التفاوض بشأنه. واتباع مثل هذا النهج من أجل التوصـل إىل تسـوية سياسـية 
مـن شـأنه أن حيقـق لكـل طـرف جـزءا مـن مطالبـه وليـس مجيعـها ويكـون بذلـك حـــذا حــذو 
االتفـاق السـابق، دون أن يتضمـن بـالضرورة الترتيبـات اإلقليميـة نفسـها، أي اتفـــاق التقســيم 
املتفق عليه يف عام ١٩٩٦ بـني املغـرب وموريتانيـا. وإذا اختـار اجمللـس هـذا اخليـار، كـان مـن 

املمكن احملافظة على البعثة حبجمها احلايل أو خفض قوامها. 
وكخيار رابع، كان بإمكان جملس األمن أن يقرر إهناء بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء  - ١٢
يف الصحراء الغربية مسـلما ومعترفـا بـأن األمـم املتحـدة سـوف ال تتوصـل إىل تسـوية مشـكلة 
ـــون  الصحـراء الغربيـة بعـد انقضـاء فـترة تزيـد علـى ١١ سـنة وإنفـاق مـا يزيـد علـى نصـف بلي
دوالر، ودون أن يستلزم ذلك قيام أحـد الطرفـني أو كالمهـا بفعـل شـيء مـا كـان ليفعلـه مـن 

تلقاء نفسه. 
ومل يتمكن جملس األمن مـن املوافقـة علـى أي مـن هـذه اخليـارات. وبـدال مـن ذلـك،  - ١٣
أعرب يف قراره ١٤٢٩ (٢٠٠٢) عن دعمه القوي املتواصل للجهود اليت أبذهلـا أنـا ومبعوثـي 
الشخصي من أجل التوصل إىل تسوية سياسية هلذا اخلالف القائم منذ مدة طويلـة، كمـا دعـا 
ـــار املشــاغل الــيت يعــرب عنــها  مبعوثـي الشـخصي إىل مواصلـة هـذه اجلـهود، آخـذا يف االعتب
الطرفـان. وأعـرب اجمللـس عـن اسـتعداده للنظـر يف أي هنـج ينـص علـى تقريـر املصـري ميكـن أن 
أقترحه أنا أو مبعوثي الشخصي، مـع التشـاور، حسـب االقتضـاء، مـع اجلـهات األخـرى ذات 
اخلربة يف هذا اجملال. وناشد أيضا اجمللس الطرفني ودول املنطقة أن يتعاونوا معي ومـع مبعوثـي 

الشخصي يف هذا الصدد تعاونا كامال. 
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ووفقا هلذا الطلب، قام مبعوثي الشخصي، يساعده يف ذلك خبري دسـتوري، بصياغـة  - ١٤
خطط السالم من أجل تقرير مصري شعب الصحراء الغربية. وقدمت خطـة السـالم إىل جملـس 
األمن يف تقريري املؤرخ ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٣ (S/2003/565، املرفق الثـاين)، بوصفـها خيـارا 
خامسا، باإلضافة إىل اخليارات األربعة اليت كنت بينتها يف تقريـري املـؤرخ ١٩ شـباط/فـرباير 
٢٠٠٢. وأوصيـت يف ذلـك الوقـت جملـس األمـن بـإقرار خطـة السـالم بوصفـــها هنجــا عــادال 
ومتوازنا من شأنه أن يتيح لسكان الصحراء الغربيـة األصليـني، بعـد فـترة حكـم ذايت انتقاليـة، 

فرصة لتقرير مستقبلهم بأنفسهم.  
ويف القرار ١٤٩٥ (٢٠٠٣)، املؤرخ ٣١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣، أعـرب جملـس األمـن،  - ١٥
متصرفا مبوجب الفصل السادس من ميثاق األمم املتحـدة، أعـرب باإلمجـاع عـن تـأييده خلطـة 
ـــى علــى أســاس  السـالم مـن أجـل تقريـر مصـري شـعب الصحـراء الغربيـة كتسـوية سياسـية مثل
االتفاق بني الطرفني وناشد الطرفني أن يتعاونا مع األمم املتحدة وفيما بينهما مـن أجـل قبـول 

اخلطة وتنفيذها. 
 

التطورات يف امليدان   ثالثا -
أنشطة ممثلي اخلاص  ألف -

يف شباط/فرباير ٢٠٠٤، طلبت من ممثلي اخلاص للصحراء الغربية، ألفارو دي سـوتو  - ١٦
(بريو)، أن يترأس بعثــة مسـاعيَّ احلميـدة يف قـربص بوصفـه مستشـاري اخلـاص بشـأن قـربص. 
ويف نفـس الوقـت يقـوم قـائد قـوات البعثـة، اللـواء جيورجـي سـاراز (هنغاريـا) مبهمـة الرئيـــس 

املؤقت للبعثة. 
 

أنشطة العنصر العسكري  باء -
يف ١٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤، ونظـرا للتنـاوب املومسـي، بلـغ قـوام العنصـر العســكري  - ١٧
للبعثة ٢٢٧ من املراقبني العسكريني واجلنود التابعني لألمم املتحـدة، مقـابل القـوام املـأذون بـه 
وهو ٢٣٠ فردا (انظر املرفق الثاين). وواصـل العنصـر العسـكري، رصـد اتفـاق وقـف إطـالق 
النــار يف الصحراء الغربية. وظل اهلدوء خميمـا علـى املنطقـة الواقعـة يف نطـاق مسـؤولية البعثـة، 
ومل يكن هناك ما يدل، يف امليدان، على اعتزام أي جانب استئناف أعمال القتـال يف املسـتقبل 

القريب. 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أجرت البعثة أكثر من ٩٢٤ ١ دورية بريـة و ١٥٢  - ١٨
دوريـة جويـة لزيـارة وتفقـد الوحـدات الربيـة الـيت يتجـاوز حجمـها حجـم السـرية، يف اجليــش 
امللكي املغريب وجبهة البوليساريو، وذلك وفقا التفاقات وقف إطـالق النـار املربمـة بـني البعثـة 
ـــوات  مـن جهـة، واجليـش امللكـي املغـريب وجبهـة البوليسـاريو مـن جهـة أخـرى. وواصلـت الق
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العسـكرية لكـل مـن اجليـش امللكـي املغـريب وجبهـة البوليسـاريو االضطـــالع بأنشــطة الصيانــة 
والتدريب االعتيادية. 

وال تـزال جبهـة البوليسـاريو تفـرض بعـض القيـود علـى حريـة تنقـل البعثـة يف منـــاطق  - ١٩
اإلقليـم الواقعـة شـرقي اجلـدار الدفـاعي. ومـع أن هـذه القيـــود ال تؤثــر تأثــريا كبــريا يف قــدرة 
البعثة على رصد احلالة يف تلـك املنـاطق فـإن إزالتـها ستيسـر أنشـطة الدوريـات الربيـة واجلويـة 

للبعثة. 
وتواصل البعثة التعاون مع الطرفني يف وضع عالمات لتحديد مواقع األلغام والذخـرية  - ٢٠
غري املنفجرة وإزالتها. وخالل الشهور الثالثة األخرية، اكتشفت البعثة ٨٢ لغما وذخـرية غـري 
ـــة إلزالــة  منفجـرة ووضعـت عليـها عالمـات علـى جـانيب اجلـدار الدفـاعي، وراقبـت ١١ عملي
األلغام والذخائر قـام هبـا اجليـش امللكـي املغـريب وجبهـة البوليسـاريو. ومنـذ ١٩٩٧، تعـاونت 
البعثـة مـع الطرفـني الكتشـاف مـا جمموعـه ١٢٣ ١ لغمـا وقطعـة ذخـرية غـري منفجـرة ووضــع 

عالمات لتحديد مواقعها، فضال عن تنفيذ ٧٥٠ عملية من عمليات إزالة األلغام والذخائر. 
 

اجلوانب السوقية  جيم -
واصلـت البعثـة التنفيـذ التدرجيـي خلطتـها املمتـدة علـى مـدى ســـنتني لتجديــد أمــاكن  - ٢١
السـكن والعمـل غـري الصاحلـة يف مجيـــع املخيمــات العشــرة الــيت يتوافــر فيــها نظــام للتحكــم 
بالطقس، واملوجودة مبواقع أفرقة البعثة على امتداد اإلقليم. ومت حىت اآلن إكمال ٧٥ يف املائـة 
من خطة التجديد الـيت بـدأت يف عـام ٢٠٠٣. وجيـري تركيـب معـدات اتصـاالت إضافيـة يف 
مركز قطاع السماره (الشمال) ومركز قطاع الداخلية (اجلنوب). واسـتلمت البعثـة مركبـات 
دوريات جديدة وجيري جتهيزها بنظم اتصال على التردد العـايل جـدا والـتردد العـايل وبالنظـام 

العاملي لتحديد املواقع. 
 

أسرى احلرب وغريهم من احملتجزين واألشخاص اجملهويل املصري  دال -
يف ١٣ شـباط/فـرباير ٢٠٠٤، ونتيجـة وسـاطة قـامت هبـا دولـة عضـو، أعلنـت جبهــة  - ٢٢
البوليساريو عن إطالق سراح عدد إضايف من أسرى احلرب املغاربـة بلـغ ١٠٠ أسـري، أعيـدوا 
فيمـا بعـد إىل ديـارهم يف املغـرب برعايـة جلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة. ورغـــم ترحيــيب هبــذه 
اخلطوة، فإن ٥١٤ سجينا آخـر مـا زالـوا رهـن االحتجـاز، معظمـهم ملـدة تتجـاوز ٢٠ عامـا. 
ولذلك، فإنين أدعو جبهة البوليساريو جمددا إىل اإلسراع باإلفراج عن مجيع األسـرى املتبقـني، 
وذلك عمال بالقانون اإلنساين الدويل والعديد مـن قـرارات جملـس األمـن والبيانـات الرئاسـية. 
وأدعو أيضا كال من املغرب وجبهة البوليساريو إىل مواصلة التعاون مع جلنـة الصليـب األمحـر 

الدولية من أجل البحث عن األشخاص املفقودين حىت اآلن يف إطار الصراع. 
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الالجئون من الصحراء الغربية  هاء -

ـــم  أوفـد برنـامج األغذيـة العـاملي ومفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني بعثـة تقيي - ٢٣
مشـتركة إىل خميمـات الالجئـني يف تنـدوف يف كـانون الثـاين/ينـــاير ٢٠٠٤. وشــارك يف هــذا 
التقييم ممثلو تسعة دول أعضاء، من اجلـهات املاحنـة احلاليـة أو احملتملـة. ورغـم أوجـه التحسـن 
الـيت حتققـت يف األشـهر األخـرية بفضـل زيـادة دعـم اجلـهات املاحنـــة، فــإن احلالــة الغذائيــة يف 
خميمات الالجئني ال تزال غري مستقرة. وما مل يتـم توفـري إمـدادات إغاثـة إضافيـة، فقـد يواجـه 
الالجئـون نقصـا يف احلبـوب يف أيـار/مـايو ٢٠٠٤، ونقصـا يف السـلع األساسـية األخـرى بعـــد 
ـــة األمــم املتحــدة لشــؤون  شـهر مـن ذلـك. ولـذا يلـزم احلصـول علـى تربعـات عاجلـة ملفوضي
الالجئني ولربنامج األغذية العاملي بغية التغلب على حاالت النقـص املرتقبـة. وأناشـد اجلـهات 

املاحنة أن تستجيب بسخاء هلذه النداءات. 
 

تدابري بناء الثقة  واو -
مـن اجلديـر بالتذكـري أن مفوضيـة األمـــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني وممثلــي اخلــاص  - ٢٤
للصحراء الغربية شجعا الطرفني علـى تنفيـذ تدابـري بنـاء الثقـة. واهلـدف مـن هـذه التدابـري هـو 
تيسري االتصاالت الشخصية بني الالجئني يف خميمـات تنـدوف بـاجلزائر وجمتمعـهم األصلـي يف 
الصحراء الغربية. وكما ورد يف تقريري السابق املقدم إىل اجمللس، مت تقـدمي صيغـة منقحـة مـن 
خطة عمل املفوضني إىل الطرفني يف كانون األول/ديسمرب لكي ينظرا فيها بشكل هنـائي. ويف 
ـــرباير ٢٠٠٤، قــام الطرفــان، فضــال عــن اجلزائــر  أواخـر كـانون الثـاين/ينـاير وبدايـة شـباط/ف

بوصفها بلد اللجوء، باإلبالغ عن موافقتهم على خطة العمل املنقحة. 
 

تبادل الزيارات اُألسرية 
يسرين اإلبالغ بأن أول تبــادل لزيـارات األسـر – بـني الالجئـني مـن الصحـراء الغربيـة  - ٢٥
الذيــن يعيشــون يف خميمــات الالجئــني مبنطقــة تنــدوف بــاجلزائر وأقــارهبم يف مدينــة العيـــون 
بـاإلقليم – بـدأت بشـكل نـاجح يف ٥ آذار/مـارس ٢٠٠٤. وأثنـــاء هــذا التبــادل األول، ُنقــل 
٢١ الجئا على منت رحلة جوية تابعة للبعثة من تندوف إىل العيون، ونقـل ١٩ صحراويـا مـن 
العيون إىل تندوف على رحلة العودة. ورغم الشـكاوى األوليـة الـيت قدمـها الطرفـان يف بدايـة 
هذه العملية، فقد جرى تبادل الزيارات األسرية حىت اآلن بدون أي مشاكل وبتعاون تام مـن 
الطرفني فضال عن اجلزائر بوصفها بلد اللجوء. وأُجري حىت اآلن تبادل خلمـس زيـارات ملـدة 
مخـس أيـام بـني العيـون وخميمـات منطقـة تنـدوف، ومشلـت هـذه الزيـارات مـــا جمموعــه ٢٤٠ 

شخصا من الطرفني. 
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وأُجري أول تبادل للزيارات األسرية بــني مدينـة الداخلـة يف اإلقليـم وخميمـات منطقـة  - ٢٦
تندوف يف ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٤، ومشـل مـا جمموعـه ٥٠ شـخصا مـن الطرفـني. وسـيتحول 

تبادل الزيارات إىل مواقع أخرى باإلقليم على أساس التناوب. 
وحـىت ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠٤، جتــاوز عــدد مقدمــي طلبــات االشــتراك يف برنــامج  - ٢٧
التبادل ٥٠٠ ٨ شخص، مبن فيهم ٨٥٠ ٢ شخصا من اإلقليم سـجلوا يف العيـون و ٦٥٠ ٥ 
شخصا من خميمات الالجئني مبنطقة تندوف. وتبني أن معظم مقدمي الطلبـات يفـون باملعايـري 
اإلنسانية ومعايري الضعف اليت وضعتها مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني لغـرض هـذه 
العملية. ووفقا للتخطيـط األويل، سـيتواصل تنفيـذ هـذا الربنـامج علـى مـدى سـتة أشـهر علـى 

أساس الرحالت اجلوية األسبوعية وسيتم استعراضه بانتظام وتعديله حسب االقتضاء. 
ولكفالة جناح هذه العملية، تقوم البعثة حاليا بـتزويد مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون  - ٢٨
الالجئني بدعم سوقي كامل، مبـا يف ذلـك وسـائط النقـل اجلـوي والـربي، فضـال عـن معـدات 
املكاتب والالتصاالت. وجيري االنتهاء مـن إعـداد مذكـرة تفـاهم بـني البعثـة ومفوضيـة األمـم 

املسامهة املالية والتشغيلية لكل منهما يف الربنامج.  املتحدة لشؤون الالجئني لتحديد 
ووفقا خلطة العمل املنقحـة التابعـة ملفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، فقـد مت  - ٢٩
إيفاد أربعة من ضباط الشرطة املدنية منذ ١١ آذار/مارس كجزء من دعم البعثة لعمليـة تبـادل 
الزيـارات األسـرية. ويقـوم هـؤالء الضبـاط بـدور هـام يف مرافقـة الرحـالت اجلويـة الـيت حتمـــل 
الزوار إىل اإلقليم وإىل خميمات الالجئني مبنطقة تندوف ورصد وتيسـري أعمـال الرقابـة باملطـار 
يف نقاط الوصول واملغـادرة، ومسـاعدة الـزوار علـى التسـجيل وإجنـاز إجـراءات السـفر. ومـن 
املتوقع إيفاد ضـابطي شـرطة مدنيـة إضـافيني قريبـا إىل منطقـة البعثـة للمسـاعدة يف تنفيـذ هـذه 

األنشطة. 
ويف ضوء التطورات اإلجيابية اليت أسفرت عنها املرحلة األوىل من الزيـارات األسـرية،  - ٣٠
تأمل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بدعم تام مـن البعثـة، تنفيـذ هـذا الربنـامج لفـترة 
أولية مدهتا ستة أشهر، وتسـتعرضه فيمـا بعـد بالتشـاور مـع الطرفـني. وأود أن أحـث الطرفـني 
على مواصلة تعاوهنما مع املفوضيـة ومـع البعثـة مـن أجـل تيسـري الزيـارات األسـرية. وحيـدوين 
األمل يف أن يستجيب الطرفان بصـورة إجيابيـة لنـداء املفوضيـة مـن أجـل احملافظـة علـى الطـابع 
اإلنساين الصرف هلــذه الزيـارات. ويف نفـس الوقـت أود أن أضـم صـويت إىل صـوت املفوضيـة 
من أجل مناشدة البلدان املاحنة لتقدمي تربعـات عاجلـة لتنفيـذ الزيـارات األسـرية، الـيت تتطلـب 

قدرا كبريا من املوارد يف جماالت السوقيات والرصد واإلدارة. 
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خدمات اهلاتف 
استمرت خدمات اهلاتف الـيت تربـط مدرسـة ٢٧ شـباط/فـرباير يف تنـدوف بـاإلقليم،  - ٣١
واليت استؤنفت يف ١٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤، واستفاد أكثر من ٢ ٠٠٠ الجئ من هذه 
اخلدمـة. وجيـري اآلن توسـيع نطـاق خدمـات اهلـاتف لكـي تشـمل منـاطق أخـرى يف خميمــات 
منطقة تندوف. وتقوم البعثة حاليا مبساعدة املفوضية عن طريق توفري املعــدات وتركيـب حمطـة 
هاتف صغرية ثانية يف خميم العيون يف منطقة تندوف ومـن املتوقـع أن يبـدأ تشـغيل هـذه احملطـة 

قريبا. 
 

خدمات الربيد 
ـــة األمــم املتحــدة لشــؤون  ويف الوقـت الـذي أخطـرت فيـه السـلطات املغربيـة مفوضي - ٣٢
الالجئني برغبتها يف مواصلة املناقشات يف املستقبل القريب فيما يتعلق باخلدمات الربيديـة بـني 
اإلقليم وخميمات الالجئني يف منطقة تنـدوف، مل حيـدث تقـدم كبـري يف هـذا العنصـر اهلـام مـن 
تدابري بناء الثقة منذ تقريري األخري املقدم إىل جملس األمــن. وال تـزال املفوضيـة علـى اسـتعداد 
لتنفيذ هذه اخلدمات وفقا للطرائق اليت اقترحتها يف البداية أو عمال بأي شروط أخـرى تكفـل 

موافقة مجيع األطراف املعنية. 
 

االحتاد األفريقي  زاي -
خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، واصـل الوفـد املراقـب لالحتـاد األفريقـي لـدى البعثـة،  - ٣٣
برئاسة كبري ممثليـه السفري يلما تاديسي (إثيوبيا)، تقدمي دعم قيـِّم للبعثـة والتعـاون معـها. وأود 

أن أعرب من جديد عن تقديري الكبري هلذا اإلسهام. 
 

اجلوانب املالية  حاء -
ـــة العامــة، مبوجــب قرارهــا ٣٣١/٥٧ املــؤرخ ١٨ حزيــران/يونيــه  خصصـت اجلمعي - ٣٤
٢٠٠٣، مبلغـا (إمجاليـا) قـدره ٥٠٠ ٥٢٩ ٤١ دوالر، أي مـــا يعــادل ٧٩٢ ٤٦٠ ٣ دوالرا 
شـهريا، لإلنفـاق علـى البعثـة خـالل الفـترة مـن ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣ إىل ٣٠ حزيـــران/يونيــه 
٢٠٠٤. وقسمة هذه املبالغ مرهونة بقرار جملس األمن لتمديـَد واليـة البعثـة. فـإذا قـرر جملـس 
األمن متديد والية البعثة إىل ما بعد ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤، فستقتصر تكـاليف متويـل البعثـة 

حىت ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ على املبالغ الشهرية اليت وافقت عليها اجلمعية العامة. 
وحىت ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٤، بلغ جممـوع األنصبـة املقـررة غـري املدفوعـة للحسـاب  - ٣٥
اخلاص بالبعثة ٤٥ مليـون دوالر. أمـا إمجـايل األنصبـة املقـررة غـري املسـددة يف مجيـع عمليـات 

حفظ السالم فقد بلغ ١٧٥,١ ١ مليون دوالر يف ٣١ آذار/ماس ٢٠٠٤. 
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املالحظات والتوصيات   رابعا -
يتضـح مـن اإلجـراءات السـابقة الـيت اختذهـا جملـس األمـن ومـن مداوالتـه بشـأن هـــذه  - ٣٦
املسألة أن هناك اعتراضا على إجياد حل غري توافقي للصراع بشأن الصحـراء الغربيـة.كمـا أنـه 
من رأيي ورأي مبعوثـي الشـخصي أن رد املغـرب النـهائي علـى خطـة السـالم سـوف يسـتلزم 
موافقة الطرفان املعنيني على التفاوض بشأن حل للصحراء الغربيـة اسـتنادا إىل ”احلكـم الـذايت 
ضمـن إطـار السـيادة املغربيـة“. ومسـألة السـيادة هـي، بطبيعـة احلـال، املسـألة األساســـية الــيت 
أحدثت االنقسام بني الطرفني خالل هذه املدة كلها. فاملغرب ال يقبل خطة التسوية اليت كان 
موافقا عليها طيلة سنوات عدة. وجدير بالتذكري أن املغرب قَِبـل مشـروع االتفـاق اإلطـاري، 
ولكنه يرفض أي نقاش بشأن أي مقترح لتقسيم اإلقليم كما أنه ال يقبـل اآلن بعـض العنـاصر 
األساسـية يف خطـة السـالم. أمـا جبهـة البوليسـاريو فقـد رفضـت مشـروع االتفـاق اإلطـــاري، 
ولكنـها أعربـت عـن اسـتعدادها لقبـول العمـل مـن أجـل إحـراز تقـدم صـوب كـل واحـد مـــن 

اخليارات الثالثة اليت يرفضها املغرب. 
وبالنظر إىل اخللفية التارخيية وإىل هذه الوقائع، فإن من رأيي ورأي مبعوثي الشخصي  - ٣٧
أنه يبقى يف الواقع خيـاران فقـط ميكـن أن ينظـر فيـهما جملـس األمـن. واخليـار األول هـو إهنـاء 
البعثة وإحالة مسألة الصحراء الغربية إىل اجلمعية العامة، مسلِّما ومعترفا بأنـه بعـد مـرور أكـثر 
مـن ١٣ عامـا وإنفـاق مـا يزيـد علـى ٦٠٠ مليـون دوالر، لـن يتسـىن لألمـــم املتحــدة أن حتــل 
مشكلة الصحراء الغربية بدون أن يستلزم ذلك قيام أحـد الطرفـني أو كليـهما بفعـل شـيء مـا 
كان ليفعله من تلقاء نفسه. أما اخليار الثاين فـهو بـذل حماولـة جديـدة جلعـل الطرفـني يعمـالن 

على قبول خطة السالم وتنفيذها.  
وإنه من رأيي ورأي مبعوثي الشخصي أن خطـة السـالم ال تـزال تشـكل أفضـل حـل  – ٣٨
سياسي للصراع بشأن الصحراء الغربية، يكفل تقرير املصـري، علـى النحـو املطلـوب يف الفقـرة 
١ من القرار ١٤٢٩ (٢٠٠٢). وبالتايل، آمـل أن يعيـد جملـس األمـن تـأكيد مـا أبـداه مؤخـرا 
من دعم باإلمجاع خلطة السالم وأن يناشـد مـرة أخـرى الطرفـني أن يعمـال مـع األمـم املتحـدة 

ومع بعضهما من أجل قبول خطة السالم وتنفيذها. 
وجتري حاليا الزيارات اُألسرية يف إطار تدابري بناء الثقة بشـكل جيـد، وتتيـح الفرصـة  - ٣٩
للصحراويني من اجلانبني لزيــــارة أُسرهم وإقامـــــة االتصاالت من جديد مع األقرباء الذين مل 
يروهم طيلة عدة سنوات. وأود أن أحــث الطرفـني علـى مواصلـة التعـاون مـع مفوضيـة األمـم 
املتحدة لشؤون الالجئني وبعثة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصحـراء الغربيـة مـن أجـل تنفيـذ 

الزيارات اُألسرية بشكل سلس وتوسيع نطاقها. 
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وإلتاحة الوقت الالزم للطرفني لكي يعمال مع بعضهما ومع األمــم املتحـدة مـن أجـل  - ٤٠
قبول خطة السالم وتنفيذها، أوصي بتمديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصحـراء 
ـــل أنــه خــالل هــذه الفــترة  الغربيـة ملـدة ١٠ أشـهر، إىل غايـة ٢٨ شـباط/فـرباير ٢٠٠٥. وآم
سـيفكر الطرفـان يف املـدة الطويلـة الـيت انقضـت منـذ بدايـة هـذا الصـراع ويف مـا بذلتـــه األمــم 
املتحدة سعيا لتسويته ويف اسـتحالة ذلـك مـا مل يكـن كالمهـا مسـتعدا للقيـام بـإجراءات حتقـق 

لكليهما جزءا من مطالبه ولكن ليس مجيعها.  
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 املرفق األول 
رســالة مؤرخــة ٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٤ موجهــة مــن وزيــر اخلارجيــة 

 والتعاون يف املغرب إىل املبعوث الشخصي لألمني العام  
[األصل: باالنكليزية والفرنسية] 

 
أود يف البداية أن أعيد تأكيد مدى تقدير اململكة املغربية للجهود اجلديـرة بالثنـاء الـيت 

تبذلوهنا للتوصل إىل حل سياسي للخالف املتصل مبسألة الصحراء الغربية. 
إن اململكـة املغربيـة مـا فتئـت تدعـم وسـاطة األمـني العـام لألمـم املتحـدة ووســـاطتكم 

شخصيا من أجل تسوية هنائية هلذا اخلالف تقبلها األطراف.  
وال يزال املغرب عاقدا العـزم علـى العمـل حبسـن نيـة معكـم ومـع الطرفـني اآلخريـن، 
وهـو يـأمل يف أن يربهنـا علـى نفـس اإلرادة السياسـية لوضـع حـد هلـذا اخلـالف وبنـاء مغـــرب 

عريب يسود السالم واالستقرار.  
ويف السنة املاضية، كنتم قّدمتــم، بصفتكـم وسـيطا مكلفـا مـن جملـس األمـن، مقترحـا 
بعنوان ”خطة سالم من أجل تقرير مصري الصحراء الغربية“. ودعـا األمـني العـام وأنتـم أيضـا 

املغرب إىل تقدمي رد هنائي على املقترح املذكور. 
وجتدون طيه رد املغرب على مقترحكم. 

(توقيع) حممد بن عيسى 
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 الضميمة 
رد اململكة املغربية على مقترح السيد بيكر املعنون "خطة سالم من أجـل تقريـر 

 مصري الصحراء الغربية" 
إن اململكة املغربيــــة ما فتئـت تدعـم األمـني العـام لألمـم املتحـدة ومبعوثـه الشـخصي 
فيما يبذالنه مـن جـهد للتوصـل إىل حـل سياسـي اسـتنادا إىل التوفيـق بـني اخليـارين املنصـوص 

عليهما يف خطة التسوية لعام ١٩٩١ اليت اتضح أهنا غري قابلة للتطبيق. 
وعندمـا خلـــص املبعــوث الشــخصي إىل أن اخلطــة غــري قابلــة للتطبيــق، وأوصــى يف 
اجتماع برلني املعقود يف ٢٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠، بالبحث عن حل سياسي بديـل، أكـدت 
ــرباير ٢٠٠١، أن  لـه اململكـة املغربيـة فـورا تأييدهـا. وهكـذا، اقـترح السـيد بيكـر، يف شـباط/ف
يكون هذا احلل يف شكل حكم ذايت حيث ُينتظر من اململكة املغربيـة أن ُتمنـح قـدرا مـن نقـل 
السـلطة إىل مجيـع سـكان اإلقليـم احلـاليني والسـابقني، نقـال حقيقيـــا وجوهريــا ومتطابقــا مــع 
املعايري الدولية“. وعندما قـام املبعـوث الشـخصي، اسـتنادا إىل هـذه املبـادرة، بتقـدمي مشـروع 
اتفاق إطاري للحكم الذايت إىل جملــس األمـن يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، أعـرب املغـرب فـورا 

عن استعداده للتفاوض مع الطرفني اآلخرين بشأن تسوية هنائية، استنادا إىل هذا األساس. 
ـــها باملشــاركة، حبســن نيــة، يف  إن اململكـة املغربيـة مل تتخلـف قـط عـن الوفـاء بالتزام
املفاوضـات مـن أجـل التوصـل إىل حـل سياسـي مقبـول للجميـع. ولذلـك قدمـت، يف الوقـــت 
املناسب، مالحظاهتا إىل املبعـوث الشـخصي يف شـكل حتليـل نقـدي ومدعـوم خلطتـه للسـالم. 
وعلى وجه اخلصوص، الحظ املغـرب أن هيكـل هـذا املقـترح يتعـارض مـع املصـاحل املشـروعة 
للمملكة. والحظ أيضا أن اخلطة املذكورة تبتعد عن احلل السياسـي املتمثـل يف احلكـم الـذايت 

والذي كان املبعوث الشخصي قد قبله يف البداية. 
وبالرغم من هذه االعتراضـات واصلـت اململكـة املغربيـة احلـوار املفتـوح مـع املبعـوث 
الشخصي وفقا للتوصيات الواردة يف قـرار جملـس األمـن ١٤٩٥ (٢٠٠٣) املـؤرخ ٣١ متـوز/ 
يوليه ٢٠٠٣. ومن مثـة، ُعقـدت يف هيوسـنت اجتماعـات يف ١٧ أيلـول/سـبتمرب و٢٣ كـانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٣ و٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤، نوقشـت خالهلـا املسـائل األساسـية املتصلـة 

برد املغرب. 
وأتاح هذا احلوار فرصة للمغرب لتحديد جوانب اخلطة املقترحة اليت تعتربها اململكـة 
غري مقبولة، فضـال عـن مناقشـة مسـائل أخـرى حتضـريا للمفاوضـات الـيت سـيعقدها الطرفـان، 

على حنو ما دعا إليه قرار جملس األمن ١٤٩٥ (٢٠٠٣). 
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وقد حدد املغرب موقفه يف ضوء معىن احلل السياسي الذي ُيقدم دائما علـى أنـه حـل 
وسط يتمثل يف احلكم الذايت ضمن إطـار السـيادة املغربيـة. وبالتـايل، ُينتظـر أن يسـيِّر السـكان 
شؤوهنم احمللية اخلاصة، مع الضمانات الكافية وبـدون إخـالل باالمتيـازات السـيادية للمملكـة 
املغربية وسالمتها اإلقليمية. إن هذا احلكم الذايت املتفق عليه بني الطرفـني واألمـم املتحـدة مـن 

شأنه أن ُينهي مسألة حتديد املصري ويعزز االستقرار اإلقليمي لدول املنطقة. 
ومن الواضح أن مثل هذا احلل السياسي القائم على احلكم الـذايت ال ميكـن أن يكـون 
إال هنائيا. وهلذا السبب ال تستطيع اململكة املغربيـة أن توافـق علـى فـترة انتقاليـة، يطبعـها عـدم 
اليقـني بشـأن الوضـع النـهائي لإلقليـم. فـهذه الفـترة االنتقاليـة املتوخـــاة يف خطــة الســالم الــيت 
يقترحها املبعوث الشخصي من احملتمل أن تـزج بـاملغرب العـريب بأسـره يف مرحلـة مـن انعـدام 
األمن واالستقرار. وبالتايل، فإن الطابع النهائي حلل احلكم الذايت غـري قـابل للتفـاوض بالنسـبة 

للمملكة. 
ومن ناحية أخرى، فإن حل احلكم الذايت، بالشكل الذي يوافق عليـه الطرفـان ويقـره 
ـــم تعريفــه، إمكانيــة خيــار االســتقالل الــذي ســُيعرض علــى هــؤالء  السـكان، يسـتبعد، حبك
السـكان. ولذلـك فـإن دخـول املغـرب يف مفاوضـات مـع أي طـرف حـول ســـيادته وســالمته 

اإلقليمية أمر غري وارد. 
واجلميع يفهم أن املغرب، مثل أي دولة أخرى، ال ميكن أن يقبـل جمادلـة مـن احملتمـل 
أن تزعزع استقراره وختل بأمسى املبـادئ الـيت ظلـت علـى مـر العصـور تشـكل حجـر األسـاس 

لوحدته والضمان الستمراره. 
وباستبعاد هذه اجلوانب من مقـترح املبعـوث الشـخصي، تعيـد اململكـة املغربيـة رمسيـا 
تأكيد استعدادها للتفاوض بشأن تسوية هنائيـة مـن خـالل متكـني منطقـة الصحـراء مـن احلكـم 
الذايت بشكل قـابل لالسـتمرار، مـن أجـل أمـن واسـتقرار مجيـع دول املغـرب العـريب. وسـوف 
ينطوي هذا الوضع على حتديد صالحيات خاصة هبذه املنطقة إىل جـانب اهليئـات ذات الصلـة 

اليت ستتوىل إعماهلا. 
ومن املستصوب أن ُيؤخذ يف االعتبار ما بذلته اململكة من جهود من أجل بناء جمتمع 
ــــة  دميقراطــي وعصــري شــديد التمســك هبويتــه وثــري بعنــاصره املتعــددة ومــن أمهــها الثقاف
الصحراوية. وباملثل، علينا أن نستفيد من جتارب البلدان القريبة من املغرب جغرافيا وثقافيا. 

ويف هذا الصدد، يعرب املغرب عن استعداده للدخـول يف مفاوضـات، يف أي وقـت، 
مـع الطرفـني اآلخريـن واألمـم املتحـدة للتوصـل إىل تسـوية اخلـالف الـــذي طــال أمــده بشــأن 

الصحراء تسوية مقبولة للجميع. 



04-3164615

S/2004/325

املرفق الثاين 
بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية 

 املسامهات حىت ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ 
 

ـــــــــــــــون  املراقب
العسكريون(أ) 

قــــــائد 
القوات القوة 

أفـراد الشـرطة 
اجملموع املدنية(ب) 

٢٤    ٢٤ االحتاد الروسي
١    ١ األرجنتني 
٨    ٨ أوروغواي 

٤    ٤ أيرلندا 
٥    ٥ إيطاليا 

٧    ٧ باكستان 
٨    ٨ بنغالديش 

١    ١ بولندا 
٢٠  ٢٠  صفر مجهورية كوريا
٢    ٢ سري النكا 
٥    ٥ السلفادور 

١٩    ١٩ الصني 
١٦  ٧  ٩ غانا 
٥    ٥ غينيا 

٢٥    ٢٥ فرنسا 
٢    ٢ كرواتيا 

١٠    ١٠ كينيا 
١٣    ١٣ ماليزيا 
٢٠ ١   ١٩ مصر 

٣    ٣ منغوليا 
٢    ٢ النمسا 
٣ ٣   صفر النيجر 
٨    ٨ نيجرييا 

١٢    ١٢ هندوراس 
٨   ١ ٧ هنغاريا 
١    ١ اليونان 

٢٣٢ ٤ ٢٧ ١ ٢٠٠ اجملموع 
 

القوام املأذون به هو ٢٣٠ فردا.  (أ)
القوام املأذون به هو ٨١ فردا.  (ب)

 


