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 تقرير األمني العام عن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية  
 

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

سـتفتاء يف الصـحراء   ال، الذي مدد فيه اجمللس والية بعثـة األمـم املتحـدة ل    ٢٠٠٤أكتوبر  /األول
إيل تقـدمي تقريـر     اجمللـس   ، طلب   ويف القرار ذاته  . ٢٠٠٥أبريل  /يسان ن ٣٠حىت  ) البعثة(الغربية  

القــرار، عــن تطــور احلالــة وعــن حجــم البعثــة ذلــك مؤقــت، يف غضــون ثالثــة أشــهر مــن اختــاذ 
ومفهــوم العمليــة، مــع تضــمينه مزيــدا مــن التفاصــيل بشــأن اخليــارات الــيت وردت يف تقريــري    

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

 .السابقتقريري إصدار حدثت منذ 
 

 احلالة السياسية -ثانيا  
السـابق  يؤسفين أن أفيد باسـتمرار حالـة عـدم االتفـاق، الـيت أشـرت إليهـا يف تقريـري                      - ٢
ول مــا ميكــن عملــه للتغلــب علــى اخلــالف املســتحكم القــائم بــني الطــرفني ومتكــني شــعب    حــ

 .الصحراء الغربية من ممارسة حقه يف تقرير مصريه
 

 التطورات يف امليدان -ثالثا  
 أنشطة العنصر العسكري -ألف  

 ني مـراقب  ٢٠٣، بلغ قوام العنصر العسـكري للبعثـة         ٢٠٠٥يناير  /يف بداية كانون الثاين    - ٣
ــة إداريــ و، نيعســكري ــن    نيكتب ــألف م ــة تت ــل  ٢٠ ووحــدة طبي ــردا، مقاب ــوام ال ف ــق ــه امل أذون ب
وواصـــلت البعثـــة، حتـــت قيـــادة اللـــواء جيـــورجي ســـاراز  ). انظـــر املرفـــق األول(فـــردا  ٢٣٠

 / أيلــول٦، رصــد وقــف إطــالق النــار يف الصــحراء الغربيــة، الــذي بــدأ ســريانه منــذ )هنغاريــا(
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 خميما على املنطقة الواقعة يف نطاق مسـؤولية البعثـة، ومل يكـن يف    وظل اهلدوء . ١٩٩١سبتمرب  
 .امليدان ما يدل على اعتزام أي من اجلانبني استئناف أعمال القتال يف املستقبل القريب

 دوريـة  ٨٩ دوريـة بريـة و   ١ ٠٤٦بــ  وخالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، قامـت البعثـة         - ٤
جـاوز حجمهـا حجـم السـرية يف اجلـيش امللكـي املغـريب        جوية لزيـارة وتفقـد الوحـدات الـيت يت     

 الـذي أبـرم بـني    ١والقوات العسكرية التابعة جلبهة البوليساريو، وفقا لالتفاق العسـكري رقـم         
اجلــيش امللكــي املغــريب والبعثــة مــن جهــة، وبــني القــوات العســكرية التابعــة جلبهــة البوليســاريو   

ملغــريب والقــوات العســكرية التابعــة جلبهــة  وواصــل اجلــيش امللكــي ا. والبعثــة مــن جهــة أخــرى 
 .البوليساريو االضطالع بأنشطة الصيانة والتدريب االعتيادية

وكما أفيد سابقا، استمرت جبهة البوليساريو يف فـرض قيـود علـى حريـة تنقـل البعثـة                    - ٥
بــرا وجــوا يف منــاطق اإلقلــيم الواقعــة شــرقي اجلــدار الرملــي، بطريقــة ال تتماشــى مــع االتفــاق    

ومع أن هذه القيود ال تؤثر تأثريا كبريا يف قدرة البعثة على رصـد احلالـة يف              . ١لعسكري رقم   ا
زيد مـن تيسـري أنشـطة الـدوريات الـيت تقـوم هبـا البعثـة بـرا                   تتلك املناطق، فمن شأن إزالتها أن       

 .دوقد طلبت البعثة من جديد إىل جبهة البوليساريو يف اآلونة األخرية إزالة هذه القيو. وجوا
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، الحظت البعثة وجود وحدة تابعة جلبهة البوليسـاريو             - ٦

داخـل املنطقـة احملظـورة شـرقي      الـيت تقـع     ،  �ة اإلسباني القلعة�يقل حجمها عن حجم سرية يف       
ورغم أن جبهة البوليسـاريو أوضـحت بعـد وقـوع الفعـل بـأن الوحـدة نشـرت                   . اجلدار الرملي 

هــربني، فــإن البعثــة أبلغتــها بــأن ربــاط الوحــدة يف هــذا املشــرعيني والهــاجرين غــري اململنــع تنقــل 
 الذي ينص، يف مجلـة أمـور،        ١املوقع، إن استمر فيه، سيشكل انتهاكا لالتفاق العسكري رقم          

 .على حظر تعزيز القدرات التكتيكية وإعادة نشر أو نقل اجلنود يف املناطق احملظورة
ولة بالتقرير أيضا، انتهى إىل علـم البعثـة أن اجلـيش امللكـي املغـريب           وخالل الفترة املشم   - ٧

يتخذ خطوات لتعزيز قدرته على الرصد باستخدام الرادار على امتداد اجلـدار الرملـي، مؤكـدا                
. حاجته إىل حتسني قدرته على تعقب حركات املهـاجرين غـري الشـرعيني واملهـربني يف اإلقلـيم                 

يف ممنـوع   املغربية إىل أن تعزيز املعدات من الناحية التكتيكيـة أمـر   ولفتت البعثة انتباه السلطات  
 وإىل أن ذلـك     ، كيلـومترا مـن اجلـدار الرملـي        ٣٠املناطق احملظورة، أي داخل املساحة اليت متتد        

 . إن استمر فيه،سيشكل انتهاكا لالتفاق
ــئن كانــت التطــورات املشــار إليهــا يف الفقــرتني     - ٨ ــدو ٧ و ٦ول  ألول  تشــكل، كمــا يب

، فإنه جتدر اإلشارة إىل أن الطرفني أبلغا البعثة بـأن           ١وهلة، انتهاكات لالتفاق العسكري رقم      
ويف . ما حدا هبما إىل ذلـك شـاغل واحـد هـو تنـامي ظـاهريت اهلجـرة غـري الشـرعية والتـهريب                       

ضوء هذا االهتمام املشترك على ما يبـدو، جتـري البعثـة اتصـاالت مـع الطـرفني حـىت ال تصـبح                  
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جــراءات الــيت يتخــذاهنا لوقــف تــدفق املهــاجرين وأنشــطة املهــربني مصــدرا حمــتمال للتصــادم   اإل
بينهما بل، على النقـيض مـن ذلـك، جمـاال للتعـاون ميكـن أن يسـاعد علـى تعزيـز االسـتقرار يف                         

 .منطقة عمليات البعثة
الـذخائر  وتواصل البعثة التعاون مع الطرفني فيما يتعلق بوضع العالمات على األلغـام و             - ٩

 قطعــة مــن ٢٠ويف أثنــاء الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، اكتشــفت البعثــة  . غــري املنفجــرة وتــدمريها
الــذخائر غــري املنفجــرة ووضــعت عالمــات عليهــا، ومتــت مراقبــة عمليــة واحــدة لتــدمري األلغــام 

 .والذخائر
يل وكما جـاء يف تقـاريري السـابقة، أنشـأت البعثـة، بالتعـاون مـع مركـز جنيـف الـدو                      - ١٠

إلدارة املعلومــات اخلاصــة بــاإلجراءات  خاصــا هبــا  نظامــا ،إلزالــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية 
 ٢٠٠٥مـارس  /ومن املقرر أن يقوم وفد من املركز بزيارة البعثة يف شـهر آذار            . املتعلقة باأللغام 
 مـدين مشـترك    -وتعتزم البعثة إنشاء قسم عسـكري       .  الذين سيديرون النظام   هالتدريب موظفي 

 .وإدارته، يف حدود املوارد املتاحةإدارة املعلومات تنسيق نظام ل
 

 أسرى احلرب وغريهم من احملتجزين واألشخاص اجملهويل املصري -باء  
ــاين ٢٢أعلنــت جبهــة البوليســاريو يف   - ١١ ــاير / كــانون الث ــراج عــن أســريي  ٢٠٠٥ين  اإلف

غـرب حتـت رعايـة جلنـة        حرب مغربيني كانا يف وضـع صـحي خطـري، وأعيـدا بعـد ذلـك إىل امل                 
 مـن أسـرى احلـرب املغاربـة         ٤١٠وال تزال جبهـة البوليسـاريو حتتجـز         . الصليب األمحر الدولية  

ومـا زالـت جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة            . الذين ظل بعضهم رهـن االحتجـاز سـنوات عديـدة          
 .تتابع مسألة األشخاص الذين جيهل مصريهم حىت اآلن يف إطار الصراع

 
 غري الشرعيةاهلجرة  -جيم  

تزايدت التقارير بشأن عمليات هتريـب املهـاجرين عـرب الصـحراء الغربيـة بشـكل كـبري           - ١٢
، طلــب الطرفــان إىل ٨وعــالوة علــى االتصــاالت املشــار إليهــا يف الفقــرة . يف العــامني املاضــيني

. هناالبعثة زيـادة دورياهتـا يف املنـاطق الـيت يعـرف بـأن املهـاجرين ومجاعـات املهـربني يسـتخدمو                    
ويدرك الطرفان ظروف الشدة اليت تعمـل يف ظلـها البعثـة بسـبب القيـود الـيت تفرضـها واليتـها                 

 .ونقص املوارد الالزمة لالضطالع هبذا النشاط
ــاين ٣ويف  - ١٣ ــرين الثـ ــادة    / تشـ ــة إعـ ــة أن عمليـ ــرة الدوليـ ــة اهلجـ ــدت منظمـ ــوفمرب، أكـ  نـ
ــرب ميجــك     ٢٣ ــيهم ق ــر عل ــرت، S/2004/827انظــر (مهــاجرا عث ــد متــت  )١٦ و ١٥ني الفق  ق

أمــا فيمــا يتعلــق . بنجــاح، وأن هــؤالء املهــاجرون قــد عــادوا إىل ديــارهم يف بــنغالديش واهلنــد 
 والـذين عثـر علـيهم قـرب تيفـارييت، فقـد أبلغـت         مهـاجرا ٢١، الذين يبلـغ عـددهم     باملهاجرين



 

4 05-21809 
 

S/2005/49

هم، يف فــرج عنــهم، بنــاء علــى طلبــأُ مهــاجرا باكســتانيا قــد ٢٠جبهــة البوليســاريو البعثــة بــأن 
تـؤوي يف  وال تزال جبهة البوليسـاريو  . قتيدوا إىل احلدود مع موريتانياايناير، و /كانون الثاين  ٩

 .املهاجر املتبقي، وهو من أصل بنغالديشي، وجيري النظر يف ترتيبات إعادته إىل وطنهتفارييت 
ن قـدرة البعثـة   ورغم أن جتربة عملية اإلعادة األوىل كانت إجيابية، فإن احلقيقـة تبقـى أ         - ١٤

لكـن تنـامي ظـاهرة املهـاجرين الـذين ميـرون عـرب منطقـة          . على املساعدة يف هذا اجملـال حمـدودة       
عمليات البعثة قد يقتضي من الوكاالت اإلنسانية أن تشرع، بالتعاون مع البعثـة والطـرفني، يف     

ويف . لوضع هنج منسق للتصـدي للحـاالت احملتملـة لظهـور مثـل هـؤالء املهـاجرين يف املسـتقب                   
الوقت ذاته، ستسعى البعثة إىل تقدمي دعـم لوجسـيت لعمليـات اإلعـادة إىل الـوطن علـى أسـاس              

 .دام ذلك ال خيل بأدائها لواليتها الرئيسية إنساين ورهنا بتوافر املوارد، ما
 

 الالجئون من الصحراء الغربية - دال 
الجـئني مـن الصـحراء الغربيـة        بربنـامج إلغاثـة وإنقـاذ ال      برنامج األغذية العاملي    يضطلع   - ١٥

 إىل ٢٠٠٤ســبتمرب / مليــون دوالر علــى مــدى فتــرة ســنتني مــن أيلــول٤٠مبيزانيــة تقــدر بنحــو 
ويعمــل الربنــامج أيضــا يف الوقــت الــراهن علــى زيــادة قدرتــه يف جمــايل  . ٢٠٠٦أغســطس /آب

 ومـنح  .تنـدوف الرصد واللوجستيات بتعيني مزيد من املوظفني وبناء مرفق إضايف للتخـزين يف             
 ماليــني يــورو لربنــامج األغذيــة العــاملي لتخصيصــه هلــذا       ٥,٥االحتــاد األورويب مبلغــا قــدره   

مــايو / لكــن الالجــئني قــد يبــدأون يف مواجهــة نقــص شــديد يف األغذيــة حبلــول أيــار  ،الربنــامج
 .إمدادات إضافيةتوفر ما مل  ٢٠٠٥

 
 تدابري بناء الثقة - هاء 

األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني وممثلــي اخلــاص      مــن اجلــدير بالــذكر أن مفوضــية     - ١٦
تيسـري االتصـاالت    لبنـاء الثقـة هتـدف إىل        تنفيـذ تـدابري   يشجعان الطرفني علـى     للصحراء الغربية   

 .وأقارهبم يف اإلقليمتندوف منطقة الشخصية بني الالجئني يف خميمات 
اموا بتقيــيم إجيــايب ويســرين أن أفيــد بــأن الطــرفني، واجلزائــر باعتبارهــا بلــد اللجــوء، قــ  - ١٧

للمرحلــة األوىل مــن برنــامج تــدابري بنــاء الثقــة الــذي جــرى تنفيــذه يف الفتــرة املمتــدة بــني            
ويف ضــوء النتــائج اإلجيابيــة للمرحلــة األوىل مــن هــذا      . ٢٠٠٤أغســطس /مــارس وآب/آذار

دمـة  برنـامج تبـادل الزيـارات األسـرية واخل        ملواصـلة   الربنامج اهلام، أعرب الطرفان عن تأييـدمها        
ــات القائمــة   ــة يف إطــار الترتيب ــة املشــروع يف    . اهلاتفي ــذلك، اســتأنفت املفوضــية والبعث ــا ل ووفق

 ٢٧٠وخـالل هـذه الفتـرة، شـارك      .٢٠٠٤ نوفمرب واضطلعتا به حـىت هنايـة عـام        /تشرين الثاين 
مــن خميمــات الالجــئني مبنطقــة تنــدوف يف )  أســرة٣٢ (١٣٧شخصــا يف الربنــامج، مــن بينــهم 



 

05-21809 5 
 

S/2005/49  

وقـد اسـتفاد   . من مدن لعيون والداخلة ومسـارة الواقعـة يف اإلقلـيم    )  أسرة ٤١ (١٣٣ اجلزائر و 
 ٧٥٤ شخصـا، مـن بينـهم    ١٤٧٦ مـا جمموعـه    ٢٠٠٤مـارس   /من الربنامج منذ بدايتـه يف آذار      

 .من اإلقليم)  أسرة٢٣٧ (٧٢٢ من خميمات الالجئني و)  أسرة٤٧٣(
ون الالجئني للطرفني، فضـال عـن       ويف الوقت ذاته، قدمت مفوضية األمم املتحدة لشؤ        - ١٨

اجلزائــر، مشــروع خطــة عمــل منقحــة لتنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن برنــامج تــدابري بنــاء الثقــة يف    
وأعـرب الطرفـان   . ، وذلـك بالتشـاور مـع ممثلـي اخلـاص         ٢٠٠٤ديسـمرب   /مستهل كانون األول  

 تعليقاهتـا عليهـا     باإلضافة إىل اجلزائر، عن املوافقة املبدئية على مشـروع خطـة العمـل، وقـدمت              
وقــد أعــدت مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني وممثلــي اخلــاص تنقيحــا إضــافيا  . خطيــا

ويف غضـون   .  للموافقـة النهائيـة عليهـا      للخطة يتناول تعليقاهتا، وقـدماها للجهـات املعنيـة كافـة          
ذلك، اتفقت املفوضـية وبعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة علـى سلسـلة مـن                       

 .٢٠٠٥مارس /اجلهود املشتركة ترمي إىل تنفيذ الربنامج الذي ُيتوقع أن ُيستأنف يف آذار
العائلية يشمل إيفاد ضـباط مـن   وجيدر باإلشارة أن دعم البعثة لربنامج تبادل الزيارات       - ١٩

الشــرطة املدنيــة يرافقــون املشــاركني يف الربنــامج علــى رحــالت األمــم املتحــدة إىل اإلقلــيم          
وخميمات الالجئني يف منطقة تندوف، ذهابا وإيابا، ويتولون رصد وتيسري إجـراءات املطـارات              

ة املدنيـة يف كـانون      وأوفدت البعثة ضابطني إضـافيني مـن الشـرط        . عند نقاط الوصول واملغادرة   
اثـنني آخـرين عنـدما يسـتأنف برنـامج الزيـارات            ومن املتوقع إيفاد    ديسمرب هلذا الغرض،    /األول

 .ث سيصل جمموعهم إىل مثانية ضباطالعائلية يف وقت الحق من هذا العام، حبي
وفيمــا يتعلــق بتمويــل املرحلــة الثانيــة مــن برنــامج تــدابري بنــاء الثقــة، قــررت املفوضــية     - ٢٠

، اسـتجابة لقـرار جملـس األمـن         ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٣والبعثة عقد مـؤمتر للمـاحنني جبنيـف يف          
الـدول األعضـاء إىل النظـر يف تقـدمي تربعـات لتمويـل              اجمللـس فيـه     الذي دعا   ) ٢٠٠٤ (١٥٧٠

وتقـوم املفوضـية والبعثـة علـى حنـو مشـترك       . تدابري بناء الثقة، وخباصة تبادل الزيـارات األسـرية    
تــرح ميزانيــة لتقدميــه إىل املــؤمتر، تقــوم املفوضــية يف إطــاره بتنفيــذ األنشــطة املرتبطــة   بإعــداد مق

بواليتها األساسية، بينما تتوىل البعثة تقدمي اخلدمات اإلدارية التكميليـة وبعـض أشـكال الـدعم                
ري ورغم أن جمموع احتياجات امليزانية الالزمة لتنفيذ املرحلة الثانية من برنامج تـداب            . اللوجسيت

ــة قُــ  ــاء الثق ــه   بن ــا قيمت ــا مب ــة     ٣,٤در أولي ــإن مســتوى مســامهة كــل مــن البعث ــني دوالر، ف  مالي
ألنشـطة  اأما تكلفـة    . واملفوضية يف الربنامج سيتوقف يف هناية املطاف على مدى سخاء املاحنني          

حلـة  تبلـغ يف هـذه املر     مـن املتوقـع أن      اليت ستنفذها البعثة يف إطار املرحلـة الثانيـة مـن الربنـامج ف             
 .ري تغطية هذا املبلغ بكامله من التربعاتجت مليون دوالر تقريبا، وآمل أن ١,٢
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 االحتاد األفريقي - واو 
القَـيِّم  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل وفد مراقيب االحتاد األفريقي تقـدمي دعمـه               - ٢١

وأود أن أعـرب  ). إثيوبيـا  (إىل البعثة وتعاونه معها بقيادة كـبري املمـثلني، السـفري ييلمـا تاديسـي       
 .جمددا عن امتناين الصادق لالحتاد األفريقي على مسامهته

 
 حجم البعثة ومفهوم العملية - رابعا 

وصـفا للمفهـوم العسـكري لعمليـات البعثـة واملهـام املنبثقـة              السـابق   تقريري  قدمت يف    - ٢٢
أنه يف ذلـك شـأن      ويظل هذا الوصف دون تغيري، شـ      . )٣٦-٣٢، الفقرات   S/2004/827(،  عنه

خيــارين بشــأن قــوام العنصــر    الالحقــة  يف الفقــرات وقــدمُت. تقييمــي لالحتياجــات احلاليــة  
اخليـار األول الـذي مـا زلـت أؤيـده، يتمثـل       و. العسكري للبعثة لكي ينظر فيهمـا جملـس األمـن     

وإذ أكـدت  ). ٣٧املرجـع نفسـه، الفقـرة    (. يف اإلبقاء علـى احلجـم الـراهن للعنصـر العسـكري        
 علـى حسـاب قـدرة ومصـداقية       أيتينبغي أال يـ   يف قوام العنصر العسكري     أي ختفيض    بأن   رأيي

ــا     ــارا ثاني  األمــم املتحــدة يف االضــطالع بــدورها السياســي والتنفيــذي، فــإنين قــدمت أيضــا خي
 إذا قـرر اجمللـس ختفـيض حجـم     -  يف املائـة  ١٦القوام العسكري احلـايل للبعثـة بنسـبة         لتخفيض  

. وقد سررت بقرار اجمللس عـدم األخـذ هبـذا اخليـار           . )٤٠-٣٨، الفقرات   املرجع نفسه  (البعثة
 .وبالفعل، فإن آخر تقييم أجريته للحالة يف امليدان يؤيد ذلك االختيار

وبينمــا تتركــز أنشــطة البعثــة يف جمــال رصــد وقــف إطــالق النــار بصــورة رئيســية علــى  - ٢٣
ه عرضـ البـالغ    العـازل    القطـاع إىل  فني  التحقق من عدم دخول األفراد العسكريني التـابعني للطـر         

 ١ ٨٠٠ هطولـ البـالغ   الرملـي   اجلـدار    اجلانـب الشـرقي مـن        والواقـع مبحـاذاة    كيلـومترات    مخسة
، يتوىل املراقبون العسكريون مهام الرصـد وإجـراء أنشـطة املراقبـة يف جـزء شاسـع مـن                    كيلومتر

ن العسكريون علـى حنـو      ويضطلع املراقبو .  كلم مربع  ٢٦٦ ٠٠٠اإلقليم، تقدر مساحته بنحو     
خــاص بــدور أساســي يف تأكيــد حالــة قــوات الطــرفني يف جممــوع أحنــاء اإلقلــيم، والتحقــق مــن 
ــاورات العســكرية الــيت جيريهــا الطرفــان، وتــدمري األلغــام والــذخائر غــري      االمتثــال، ورصــد املن

 .املنفجرة، عالوة على إثبات الوجود العام لألمم املتحدة
 دوريـتني  االضـطالع مبـا يتـراوح بـني      يوميـا   جيـري   السـابق،   ري  وكما ذكـرت يف تقريـ      - ٢٤
والـيت  أنشـأهتا البعثـة   األفرقـة التسـعة الـيت     مواقـع    انطالقـا مـن   برية لالسـتطالع    ثالث دوريات   و

اجلـدار الرملـي، وقـد      جانيب  كال  على   ضابطا واملنتشرة    ١٩ إىل   ١٤يتألف كل واحد منها من      
 ســاعات، وذلــك يتوقــف علــى مــدى الث ومثــاينتســتغرق تلــك الــدوريات مــا يتــراوح بــني ثــ 

ويشارك يف كل دورية عدد ال يقـل عـن أربعـة            . املقطوعة ووعورة األرضية الصحراوية   ة  املساف
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 مـن املفتـرض أن يكـون القـوام الكلـي           هورغـم أنـ   . مراقبني عسكريني يستقلون مـركبتني اثنـتني      
 احلقيقي يتراوح عـادة مـا بـني     لكل موقع من مواقع األفرقة على حنو ما ذكر آنفا، فإن عددهم           

 ضابطا، وذلك راجع ألسباب خمتلفة من بينـها عمليـات التنـاوب والتـدريب           ١٤  ضباط و  ١٠
ــان يف وقــت واحــد، يغــدو عــدد     . واإلجــازات ــان اثنت ــذلك، كلمــا أجريــت دوريت وكنتيجــة ل

حلـد األدىن   ايف مواقع األفرقة ضـئيال، ويصـبح بالتـايل قريبـا مـن              املوجودين  املراقبني العسكريني   
ويقــوم عــدد قليــل إضــايف مــن املــراقبني العســكريني       . ألداء مســؤولياهتم األساســية املطلــوب 

وإضـافة إىل ذلـك، َيعتـرب كـل مـن         . بعمليات اسـتطالع جويـة كمـا يضـطلعون مبهـام املـوظفني            
 املغرب وجبهة بوليساريو أن البعثة حباجة إىل تعزيز لزيادة قدراهتا علـى أداء واليتـها ومواجهـة                

وهلذه األسباب ال أزال مقتنعا بأن أي ختفـيض يف حجـم العنصـر              . التحديات الناشئة يف امليدان   
 . لواليتهاالفعالالتنفيذ العسكري للبعثة سيكون له تأثري سليب على 

 
 توصياتالالحظات وامل -خامسا  

فـاق  عـدم ات  باسـتمرار   السـابق،   يؤسفين أن أبلغ اجمللس، على حنـو مـا ورد يف تقريـري               - ٢٥
خطـة السـالم    الطرفني بشأن سبل التغلـب علـى اخلـالف املسـتحكم القـائم بينـهما فيمـا خيـص                    

وأظل على استعداد ملساعدة الطرفني على إجيـاد        . صريهمل شعب الصحراء الغربية     املتعلقة بتقرير 
 .حل للمأزق احلايل، وإحراز تقدم للتوصل إىل حل سياسي عادل ودائم ومقبول لديهما

 أعـاله   ٧  و ٦يف الفقـرتني    املشـار إليهـا     إلجراءات األخرية اليت قام هبا الطرفان       ورغم ا  - ٢٦
، فــإن الطــرفني مــا زاال  ١ انتــهاكا لالتفــاق العســكري رقــم  ت شــكل-اســتمرت إن  -والــيت 

، كمـا تواصـل البعثـة    ١٩٩١سـبتمرب   / أيلول ٦حيترمان وقف إطالق النار الذي أصبح نافذا يف         
ع ذلك، ال ينبغي االستهانة باحلوادث الواقعـة يف منطقـة عمليـات             وم. رصده يف حدود قدراهتا   

ويف هذا الصدد، تزيد البعثة مـن جهودهـا مـن أجـل      . البعثة، حىت وإن مل تزل حمدودة ومعزولة      
 بني الطـرفني، ويسـرين أن أفيـد بأهنمـا اتفقـا مـن حيـث املبـدأ                ةمعاجلة مصادر االحتكاك احملتمل   
اءاهتما املقترحـة ملواجهـة زيـادة اهلجـرة غـري الشـرعية والتـهريب          على إبالغ البعثة بتفصيل بإجر    

كما أشارا إىل استعدادمها للتعاون مع البعثة للتقلـيص مـن أي احتكـاك ممكـن مـن        . عرب اإلقليم 
 .شأنه أن يسفر عن اختاذ الطرفني إلجراءات فيما يتعلق بالظاهرتني املتناميتني املذكورتني

اخلـروج  حتمال تـدهور احلالـة يف الصـحراء الغربيـة إذا مل يـتم               على أنين أظل قلقا من ا      - ٢٧
وينبغي اإلشـارة يف هـذا الصـدد إىل أن الطـرفني            . املأزق السياسي املتواصل منذ مدة طويلة     من  

أكدا للبعثة جمددا رغبتـهما القويـة يف زيـادة قـوام البعثـة وتعزيـز قـدرهتا علـى إجـراء الـدوريات                    
سأواصــل حبــث هــذه املســألة يف ضــوء احلالــة الســائدة يف  و. والــرد علــى مــا يقــع مــن حــوادث 

 .امليدان
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. املدنيــةعناصــرها  اإلداري وســائر هاوأجــرت البعثــة استعراضــا شــامال هليكــل عنصــر  - ٢٨
 .وأتوقع أن يكون بوسعي اإلفادة بنتائج هذا االستعراض يف تقريري املقبل إىل اجمللس

طة العامــة للبعثــة يف امليــدان يف الفتــرة وكمــا يــدرك جملــس األمــن، فقــد ازدادت األنشــ - ٢٩
وهـو  أعـاله،    ٢٠ إىل   ١٦األخرية نتيجة لربنامج تدابري بنـاء الثقـة املشـار إليـه يف الفقـرات مـن                  

على أن تواصل هـذا الربنـامج اإلنسـاين املهـم سـيتطلب تربعـات            . الربنامج الذي شجعه اجمللس   
ضـم للمفوضـية يف حـث البلـدان املاحنـة      ويف هذا الصـدد، أود أن أن      . سخية من األوساط املاحنة   

جمددا على توفري التمويل الضروري ملواصلة هذا الربنامج احليوي الـذي يتطلـب، علـى حنـو مـا                   
 .ذكر يف التقارير السابقة، جهدا كبريا يف ميدان اللوجستيات والرصد والشؤون اإلدارية

امتثاال للقـانون اإلنسـاين      أن تقوم، ويف الوقت ذاته، أناشد من جديد جبهة بوليساريو          - ٣٠
بــإطالق ســراح مجيــع أســرى الــدويل والعديــد مــن قــرارات جملــس األمــن والبيانــات الرئاســية،  

كما أناشد املغرب وجبهـة البوليسـاريو معـا مواصـلة           احلرب املغاربة الذين ما زالت حتتجزهم،       
بسـبب  قـودين   التعاون مـع جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة بشـأن األشـخاص الـذين مـا زالـوا مف                     

 .الصراع
وأود، ختامــا، أن أعــرب عــن تقــديري اخلــالص ملمثلــي اخلــاص وجلميــع أفــراد البعثــة     - ٣١

رجاال ونسـاء، علـى مواصـلة عملـهم بـال كلـل مـن أجـل أداء الواليـة املسـندة للبعثـة مـن قبـل                            
 .جملس األمن
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 املرفق 
ـــبعث   ـــة األمـ ـــم املتحـ ـــسامهامل: دة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة ـ  يفات ــ

 ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين ٥
 

 اجملموع )ب(الشرطة املدنية )أ(القوات )أ(املراقبون العسكريون البلد

 ٢٥   ٢٥ 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  يامجهورية كور
 ٢   ٢ سري النكا
 ٧ ٢  ٥ السلفادور

 ١٩   ١٩ الصني
 ١٧  ٧ ١٠ غانا
 ٥   ٥ غينيا
 ٢٥   ٢٥ فرنسا
 ٢   ٢ كرواتيا
 ١٠   ١٠ كينيا
 ١٤   ١٤ ماليزيا
 ٢٣ ٤  ١٩ مصر
 ٣   ٣ منغوليا
 ٢   ٢ النمسا
 ٨   ٨ نيجرييا

 ١٢   ١٢ هندوراس
 ٧   ٧ هنغاريا
 ١   ١ اليونان
 ٢٣٦ ٦ ٢٧ ٢٠٣ اجملموع

  
 . فردا٢٣٠ املأذون به امالقو )أ( 

 . فردا٨١ املأذون به القوام )ب( 
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