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 مني العام عن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيةتقرير األ  

 مقدمة -أوال  
أبريـل  /نيسان  ٣٠املؤرخ  ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن         - ١

الغربيـة حـىت     لالستفتاء يف الـصحراء       والية بعثة األمم املتحدة      مبوجبه الذي مدد اجمللس     ٢٠٠٧
يقـدم   طلـب اجمللـس إىل األمـني العـام أن            ويف ذلـك القـرار،      . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣١

 ويغطي هذا التقرير التطـورات الـيت    .هناية فترة الوالية   تقريرا عن احلالة يف الصحراء الغربية قبل        
  ).  S/2007/202  (٢٠٠٧أبريل / نيسان١٣حدثت منذ صدور تقريري املؤرخ 

 
  الصحراء الغربيةالتطورات األخرية يف -ثانيا  

 يف خطــاب مبناســبة ، ملــك املغــرب،، قــال حممــد الــسادس٢٠٠٧ يوليــه/ متــوز٣٠يف  - ٢
العرش، إن املغرب مستعد للتفاوض على أسـاس حـل تـوافقي         عتالئه  الذكرى السنوية الثامنة ال   

  .يقوم على احلكم الذايت يف إطار سيادة اململكة

ــول٧ويف  - ٣ ــبتمرب / أيل ــت انت٢٠٠٧س ــيم     ، أُجري ــت إقل ــرب مشل ــة يف املغ ــات برملاني خاب
 ممثلــو اجلبهـة الــشعبية لتحريـر الــساقية    إيلَّكتـب و. الـصحراء الغربيـة اخلاضــع للـسيطرة املغربيــة   

 ومـــرة أخـــرى ٢٠٠٧أغـــسطس / آب١٩يف ) جبهـــة البوليـــساريو(احلمـــراء ووادي الـــذهب 
ــول ٩ يف ــبتمرب /أيلـ ــدينني ٢٠٠٧سـ ــذه االنت   مـ ــيم هـ ــرب تنظـ ــة املغـ ــرار حكومـ ــات يف  قـ خابـ

 لتقريـر مـصري شـعب    ة ونزيهـ ةحـر عمليـة تـصويت   إىل بدال مـن ذلـك   الغربية، داعني   الصحراء
 .الصحراء الغربية
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 األنشطة اليت قام هبا مبعوثي الشخصي - ثالثا 
 حالة املفاوضات والتقدم احملرز فيها - ألف 

ة والتقـدم احملـرز      من التقرير حالة املفاوضات بـشأن الـصحراء الغربيـ          الفرعيتناول هذا    - ٤
ــران٢٩فيهــا منــذ صــدور تقريــري املــؤرخ    ــه / حزي وقــد أهــاب  ). *S/2007/385 (٢٠٠٧يوني
ــراره    ــالطرفني، يف ق ، أن يــدخال يف مفاوضــات دون شــروط  )٢٠٠٧ (١٧٥٤جملــس األمــن ب

مسبقة وحبسن نية، مع أخذ التطورات احلاصلة علـى مـدار الـشهور األخـرية يف احلـسبان، مـن                    
 حــل سياســي عــادل ودائــم ومقبــول للطــرفني، مبــا يكفــل لــشعب الــصحراء   أجــل التوصــل إىل

كمــا طلــب إيل اجمللــس يف ذلــك القــرار أن أضــع تلــك املفاوضــات        . الغربيــة تقريــر مــصريه  
 .رعاييت حتت
، انعقـــد االجتمـــاع األول يف عمليـــة )٢٠٠٧ (١٧٥٤وتنفيـــذا لقـــرار جملـــس األمـــن  - ٥

يونيـــه / حزيـــران١٩  و١٨ نيويـــورك، يـــومي املفاوضــات يف ضـــيعة غرينتـــري يف ماهناســـيت، 
واتفـق  ). *S/2007/385 (٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٢٩، كما ذكرت يف تقريـري املـؤرخ        ٢٠٠٧

الطرفان يف تلك اجلولة األوىل من احملادثات على بيان صادر عن مبعـوثي الشخـصي، جـاء فيـه                  
ــن يف      ــه جملـــس األمـ ــا طلبـ ــا ملـ ــاع، وفقـ ــالل ذلـــك االجتمـ ــدأت، خـ ــات بـ ــرارهأن املفاوضـ   قـ

، وبـأن الطــرفني اتفقــا علــى أن تتواصــل عمليــة املفاوضــات يف ماهناســيت يف  )٢٠٠٧ (١٧٥٤
 .٢٠٠٧ أغسطس/األسبوع الثاين من شهر آب

 ١٠وكمـــا كـــان مقـــررا، عقـــد الطرفـــان اجتماعـــا ثانيـــا يف ضـــيعة غرينتـــري يـــومي   - ٦
ارمهـا بلـدين    وحضرت اجلزائر وموريتانيـا االجتمـاع أيـضا باعتب        . ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١١ و

وخــالل اجللــسة االفتتاحيــة، أدىل كــل مــن الطــرفني ببيــان أعــادا فيــه التأكيــد علــى     . جمــاورين
وعلــى ). ٢٠٠٧ (١٧٥٤التزامهمــا بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة يف تنفيــذ قــرار جملــس األمــن  

ــن          ــس األمـ ــرار جملـ ــا بقـ ــصري وقبوهلمـ ــر املـ ــدأ تقريـ ــرام مبـ ــى احتـ ــشديدمها علـ ــن تـ ــرغم مـ  الـ
 باعتبـــاره تكليفـــا بـــإجراء املفاوضـــات، فقـــد ظـــل موقفامهـــا خمـــتلفني أشـــد  )٢٠٠٧ (١٧٥٤

 .االختالف يف ما يتعلق بتعريف مفهوم تقرير املصري

ويف أعقاب اجللسة االفتتاحية، جرى تبادل لآلراء خبـصوص تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                  - ٧
ملتحــدة واســتمع الطرفــان بعــد ذلــك إىل عــروض قــدمها خــرباء مــن األمــم ا). ٢٠٠٧ (١٧٥٤

وعقــدا أيــضا . واإلدارة احملليــة وشــاركا يف مناقــشات بــشأن مواضــيع متــصلة بــاملوارد الطبيعيــة 
ودعي الطرفان، مببادرة من مبعـوثي الشخـصي، إىل         . اجتماعات منفردة مع مبعوثي الشخصي    

ة وردا على هذه املبادرة، أشار وفد جبهـ       . حبث إمكانية توسيع نطاق التدابري القائمة لبناء الثقة       
البوليساريو إىل أنه مرتاح إىل تدابري بناء الثقـة الـيت جيـري تنفيـذها حاليـا وأنـه مـستعد لـصياغة                       
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ووجـه وفـد املغـرب الـشكر إىل مبعـوثي الشخـصي             . تدابري إضافية، رهنا باملشاورات الداخليـة     
غري أنه أضـاف بـأن موضـوع        . على مبادرته بشأن موضوع بالغ األمهية بالنسبة لسكان املنطقة        

دابري بنــاء الثقــة ينــاقَش يف إطــار مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، الــيت تعــد احملفــل  تــ
املناسب لتقييم واقتراح تدابري من هذا القبيل، وعليها أن تظل كذلك، وأنـه ينبغـي إجيـاد حمفـل      
مناســب آخــر للنظــر يف أي مقترحــات قــد تقــدم بــشأن تــدابري بنــاء الثقــة الــيت تتجــاوز نطــاق    

 .يةاملفوض

وخالل االجتماع، اتفق الطرفان على البيـان الـصادر عـن مبعـوثي الشخـصي، الـوارد                  - ٨
ذا التقرير، والذي اعترفا فيه بأنه ال ميكن قبول الوضع القائم وأهنما ملتزمـان             هل األوليف املرفق   

 .مبواصلة املفاوضات حبسن نية

ه الطرفــان الســتئناف ومــن املؤســف أنــه تعــذر منــذ ذلــك احلــني حتديــد موعــد يقبــل بــ  - ٩
ومبــا أن التــزام الطــرفني مبواصــلة املفاوضــات حبــسن نيــة لــيس موضــع شــك، فــإن  . املفاوضــات

مبعوثي الشخـصي يعتـزم اغتنـام الوقـت املتبقـي قبـل اسـتئناف املفاوضـات للبحـث عـن الـسبل               
والوســائل الكفيلــة بتــشجيع الطــرفني علــى الــدخول يف مفاوضــات أكثــر تعمقــا ممــا جــرى يف    

 . تني األولينياجلول
 

 تقييم مبعوثي الشخصي - باء 
أنه أجريت مفاوضات جوهريـة حـصل       ) األولاملرفق  (أفاد مبعوثي الشخصي يف بيانه       - ١٠

والواقــع أن تقيــيم اجلولــة الثانيــة هبــذا  . فيهــا تفاعــل بــني الطــرفني وأعربــا عــن وجهــيت نظرمهــا  
لى الـرغم مـن أن االجتمـاع دار مـرة        الشكل قد يبدو اآلن متفائال أكثر من الالزم، ذلك أنه ع          

أخرى يف أجواء إجيابية وتعامل فيه الطرفان بلياقـة، فـإن املواقـف املعـرب عنـها كانـت متـصلبة                     
 مـن قـرار جملـس     ٢ولذلك، مل يـسفر االجتماعـان األوالن كالمهـا عـن تنفيـذ الفقـرة                . كالعادة
. فاوضـــات حقيقيـــة، ألنـــه ال ميكـــن القـــول إن الطـــرفني دخـــال يف م)٢٠٠٧ (١٧٥٤األمـــن 
السبب يف ذلك عدم إبدائهما حلسن النيـة، بـل يعـود أساسـا إىل نـشوء مـشاكل متوقعـة                      وليس

. يف مــا يتعلــق بتفــسري دعــوة جملــس األمــن هلمــا بالــدخول يف مفاوضــات دون شــروط مــسبقة  
 ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٦فابتداء من السنة املاضية، وجـه تقريـر األمـني العـام املـؤرخ               

)S/2006/817   انتباه اجمللس إىل أن هناك خيطا رفيعا بني الـشروط املـسبقة            ) ١٩-١٨، الفقرتان
واملواقف اجلوهرية، أي أن مطلب املغرب باالعتراف بسيادته على الصحراء الغربيـة، ومطلـب              
جبهة البوليساريو بأن ُيبت يف الوضع النهائي لإلقليم بإجراء استفتاء يشمل االسـتقالل كأحـد               

ت املطروحة، مل يقبل هبما كـشرطني مـسبقني، لكـن املعـروف علـى نطـاق واسـع أهنمـا                     اخليارا
ومل يتم التعامل مع هذين املوقفني كشرطني مـسبقني خـالل           . كانا املوقفني اجلوهريني للطرفني   
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ــشروع يف املفاوضــات يف حزيــران      ــبقت ال ــيت س ــرة ال ــان كالمهــا     /الفت ــان الطرف ــل ك ــه، ب يوني
ولـذلك كـان    . ة املفاوضات دون تأييد مسبق ملوقفيهما اجلوهريني      مستعدين للجلوس إىل طاول   

غري أن هذين املوقفني اجلوهريني املتعارضـني متامـا         . كل شيء على ما يرام من الناحية الشكلية       
وكانــت . مــع بعــضهما الــبعض حــاال دون مناقــشة كــل طــرف ملقتــرح الطــرف اآلخــر جبديــة   

ظرمهـا، بـل حـصل تفاعـل بينـهما، لكـن ذلـك مت            النتيجة أن الطرفني أعربـا فعـال عـن وجهـيت ن           
أساســا عــن طريــق رفــض كــل منــهما رأي اآلخــر، ومل حيــصل أي تبــادل يــذكر لــآلراء ميكــن   

 .وصفه باملفاوضات احلقيقية

وعلــى الــرغم مــن أن عقــد اجتمــاعني اثــنني مــن دواعــي االرتيــاح يف حــد ذاتــه، فــإن     - ١١
 عن جملـس األمـن باإلمجـاع، واعُتـرب عنـد            مبعوثي الشخصي منشغل إزاء عدم تنفيذ قرار صدر       

وقــد اعتــرف الطرفــان يف البيــان  . اختــاذه إجنــازا كــبريا يف التعامــل مــع قــضية الــصحراء الغربيــة  
أمــا اآلن، . املــذكور آنفــا، الــصادر عقــب االجتمــاع الثــاين، أنــه ال ميكــن قبــول الوضــع القــائم 

ني املفاوضـات والوضـع القـائم،       وبدل هذا الوصف املنطبق حـىت اآلن علـى معـضلة االختيـار بـ              
 . بقاء الوضع على ما هو عليهوكذلكفنواجه خطر الدخول يف مرحلة مطولة من املفاوضات 

وقبل احلديث عما يتعني القيام به حلـل هـذه املـشكلة، يـود مبعـوثي الشخـصي اإلدالء           - ١٢
ــيت مل تكــن هلــا       ــاين ال ــشأن عناصــر االجتمــاع الث ــة ب ــوجزة التالي  صــلة مباشــرة  باملالحظــات امل

فتفاديا جملادالت بال هناية بني الطرفني خبصوص مقترحاهتمـا، واإلسـهام يف         . مبقترحات الطرفني 
الوقــت نفــسه يف تعزيــز أجــواء الثقــة بينــهما، أضــيف إىل جــدول أعمــال االجتمــاع الثــاين           

تـرض أهنمـا   املف) أي املـوارد الطبيعيـة واإلدارة احملليـة    ( أعـاله    ٧املوضوعان املذكوران يف الفقرة     
والقـى ذلـك جناحـا إىل حـد مـا، حيـث دارت املناقـشات بـشكل جيـد وشـارك                      . غري خالفيني 

الطرفان فيها بنشاط؛ غري أنه تبني علـى العمـوم أنـه ال ميكـن هلـذه القـضايا الفنيـة أن حتـل حمـل                          
ار املفاوضات اجلوهرية الرامية إىل إجياد حل سياسي يقبـل بـه الطرفـان، وفقـا ملـا دعـا إليـه القـر               

٢٠٠٧ (١٧٥٤.( 

وأضيف إىل جدول األعمال بند آخر مـن املفتـرض أنـه غـري خـاليف، وهـو تـدابري بنـاء            - ١٣
ومبـــا أن هـــذا املوضـــوع مل ينـــاقش إال ملـــدة وجيـــزة يف .  أعـــاله٧الثقـــة املـــذكورة يف الفقـــرة 

ماهناســيت، فــإن مبعــوثي الشخــصي يعتــزم إثــارة املــسألة جمــددا خــالل اجلولــة املقبلــة للوقــوف  
وهـو يعتقـد، وأنـا أشـاطره الـرأي، بـأن تـدابري بنـاء الثقـة                  . بوضوح أكثر على مـوقفي الطـرفني      

ترمي، حبكم تعريفها، إىل بناء الثقة بني أطراف نزاع مـا، وبالتـايل ال ميكـن اعتبارهـا متجـاوزة       
لنطاق عملية للمفاوضات ابتدأت بطلب من جملس األمن وكان من املفروض أن جترى حبـسن               

 .توصل إىل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفنينية وأن ت
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غـري أنـه مـن الواضـح أنـه لـن يكــون مـن املمكـن االقتـصار يف عمليـة املفاوضـات الــيت             - ١٤
ومــن . علــى مناقــشات ال تتنــاول مقترحــات الطــرفني ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤جتــرى عمــال بــالقرار  

 مـن التوجيهـات مـن جملـس         الواضح أيضا أن الطرفني لن يشرعا يف التفاوض بدون تلقي مزيـد           
ولذلك بإمكان اجمللس أن يوضح بأن حضور كل جولة من عملية املفاوضـات ال يعـين                . األمن

تتـضمن عناصـر    ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤ مـن القـرار      ٢الدخول يف مفاوضات حقيقية، وبـأن الفقـرة         
ولـذلك فـإن التوصـل إىل حـل سياسـي يفـي كـل تلـك العناصـر حقهـا                     . تشكل كـال ال يتجـزأ     

 . حمالة على قدر كبري من التعقيد وسيقتضي األمر التفاوض بكل مثابرة بشأنهسيكون ال

ال اتفـاق علـى شـيء إىل    ”وحتقيقا هلذا الغرض، ذكّر مبعوثي الشخصي الطرفني مببـدأ        - ١٥
مفتاح بدايـة   وهو مقتنع بأن قبول الطرفني هبذا املبدأ قد يكون          . “حني االتفاق على كل شيء    
ن شـأن ذلـك أن يـشجعهما علـى مناقـشة املقترحـات الـيت تتـضمن                  مفاوضات حقيقيـة، ألن مـ     

 .عناصر ال يقبالهنا

علــى أســاس ) S/2007/206(فقــد تقــرر جبهــة البوليــساريو أن تنــاقش املقتــرح املغــريب    - ١٦
استعدادها املعلن لقبول احلكم الذايت كأحد اخليارات املطروحـة مـا دام االسـتقالل أحـد تلـك                  

 احلال، ال ميكن إلضافة خيار االستقالل أن تكون شرطا مـسبقا علـى              وبطبيعة. اخليارات أيضا 
الطــرفني االتفــاق عليــه قبــل الــدخول يف حمادثــات مــن هــذا النــوع، بــل يفتــرض أنــه لــيس مــن    

ومـن  . مصلحة املغرب رفض احملادثات ال لشيء سوى أنه يعرف املوقـف النـهائي للبوليـساريو              
مــستعدا ملناقــشة مقتــرح جبهــة البوليــساريو جهــة أخــرى، جيــب علــى املغــرب أيــضا أن يكــون 

)S/2007/210(  ومــن شــأن . ، مــع أن ذلــك أصــعب بــسبب عــدم وجــود تنــاظر بــني املقتــرحني
إجــراء مناقــشة حقيقيــة أن يتــيح للبوليــساريو الفرصــة لكــي يوضــح كيــف ميكــن، مــن خــالل    

تيبـات   الـذي تقـدم بـه، الـنص مقـدما علـى تر             “تقدمي ضمانات بعـد إجـراء االسـتفتاء       ”مفهوم  
بشأن قضايا حيويـة مثـل املـوارد الطبيعيـة واألمـن، لتفـادي فتـرة التذبـذب والتقلـب الـيت عـادة                        

 .تصاحب نشوء الدول احلديثة العهد باالستقالل ما

وحــىت يف حــال عــدم اهتمــام املغــرب بــسماع إيــضاحات البوليــساريو، الــيت تفتــرض      - ١٧
 يـسقط عنـه واجـب املـشاركة يف حمادثـات        استعدادا لتقبل استقالل الصحراء الغربية، فذلك ال      

ويرى مبعوثي الشخصي أن املعـىن العملـي    ). ٢٠٠٧ (١٧٥٤من هذا النوع امتثاال منه للقرار       
ولـئن صـح   . لذلك القرار فيما خيص التعامل مع املقتـرحني هـو أهنمـا مطروحـان معـا للمناقـشة             

 مـع مقتـرح جبهـة البوليـساريو،         القول إن القرار يتطرق بتفصيل أكثر للمقترح املغريب باملقارنة        
فإن املهم يف هناية املطاف هـو أن جملـس األمـن أحـاط علمـا بـاملقترحني يف نفـس القـرار الـذي                         
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وبالتـايل فـإن كـال املقتـرحني مـدرجان يف جـدول          . دعا فيه الطرفني إىل الدخول يف مفاوضات      
 .األعمال وينبغي طرحهما للمناقشة

 
  امليداناألنشطة املضطلع هبا يف -رابعا  

 ةالعسكرياألنشطة  -ألف  
لالسـتفتاء   ، بلـغ العنـصر العـسكري لبعثـة األمـم املتحـدة         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٣٠يف   - ١٨

وموظفو الوحـدة الطبيـة، مقابـل         فردا، مبن فيهم املوظفون اإلداريون       ٢١٧الغربية   يف الصحراء   
سـتعراض، وســعيا إىل زيـادة عــدد   قيــد اال وخــالل الفتـرة  .  فـردا ٢٣٠املــأذون بـه البــالغ   القـوام  

ــة مراقبــان عــسكريان مــن  أوفــد إىلالعربيــة،  العــسكريني الــذين يتكلمــون اللغــة   املــراقبني   البعث
وبــالرغم مــن اجلهــود املتواصــلة الراميــة إىل زيــادة عــدد . ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان١٧جيبــويت يف 

 سـوى   توفـد ألخـري، مل    املراقبات العـسكريات مـن واحـدة، مـن منغوليـا، عنـد تقـدمي تقريـري ا                 
 ســأرحِّبو   . البعثــة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقريرإىل ضــابطة واحــدة أخــرى، مــن كرواتيــا، 

لالسـتفتاء   األمـم املتحـدة      بعثـة   إىل  من البلدان املسامهة بقوات     املوفدات   الضابطات   عددبزيادة  
  .البعثة نسني يف التوازن بني اجل يف الصحراء الغربية، ألسباب تشغيلية وهبدف حتسني 

وواصـل   .تتسم باهلدوء عمومـا   اخلاضعة ملسؤولية البعثة    نطقة  املوظلت احلالة العامة يف      - ١٩
ومـن بعـده اللـواء جـاو        ) الـدامنرك (للبعثـة، بقيـادة اللـواء كـورت موسـغارد            العنصر العـسكري    

ــج ــذي   ، رصــد وقــف  )الــصني( نينغمي ــار ال ــا زال  إطــالق الن ــذ  م ــول٦ســاريا من تمرب ســب/ أيل
والبعثـة مـن جهـة،      اجلـيش امللكـي املغـريب        املـربم بـني       ١، وفقا لالتفاق العـسكري رقـم        ١٩٩١

ويقـسم هـذان االتفاقـان         .والبعثـة مـن جهـة أخـرى        البوليـساريو    وبني القوات العسكرية جلبهـة      
عرضـه مخـسة كيلـومترات       مخس مناطق، تشمل قطاعـا عـازال         العسكريان الصحراء الغربية إىل     

 كيلـومترا   ٣٠اجلدار الرملي و      كيلومترا شرق    ٢٥(    ني حمظورت نيق اجلدار الرملي، ومنطقت   شر
حمدود تـشمالن بقيـة الـصحراء          بشكل   ني حمظورت ني، ومنطقت )غرب اجلدار الرملي على التوايل    

  .واألفراد  وتطبق يف هذه املناطق قيود خمتلفة على األنشطة العسكرية  .الغربية
، ســريت ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٣٠أبريــل إىل / نيــسان١تــرة املمتــدة مــن وخــالل الف - ٢٠

 قــوات املــسلحةلزيــارة وتفقــد وحــدات ال  دوريــة جويــة ٢٩٦  و أرضــية  دوريــة ٤ ٥٠٢البعثــة 
 .االلتزام باالتفاقني العسكريني العسكرية جلبهة البوليساريو ورصد  والقوات   ة املغربيةامللكي
ــع بعال  - ٢١ ــة تتمت ــة مــع كــل مــن ال  وظلــت البعث ــة   قــات طيب ــة املغربي قــوات املــسلحة امللكي

ــساريو والقــوات املــسلحة جلبهــة     ــاع عــن االجتمــاع     .البولي غــري أن الطــرفني اســتمرا يف االمتن
مباشرة مع بعضهما بعضا، وجرت مجيع االتصاالت املعروفة بينـهما عـرب اجتماعـات ورسـائل                 
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ورحبــت جبهــة البوليــساريو، مــن حيــث املبــدأ، .  بــدور الوســيطقامــتالبعثــة الــيت   مــع كتابيــة
يقـصد  ) ١١، الفقـرة   S/2006/249 انظـر   ( للتحقـق    جلنـة عـسكرية مـشتركة        مبقترح البعثة إنـشاء     

ــاء الثقــة بــني    ــها بن ــ  قــوات املــسلحة الطــرفني، إال أن ال من ــةامللكي ــرح  تــمل   ة املغربي رد علــى املقت
  .اآلن حىت
املـستوى    مـن كـال الطـرفني يف نفـس           ١العـسكري رقـم     وما زالت انتهاكات االتفـاق       - ٢٢

ــا  ــسابق  تقريبـ ــالتقرير الـ ــالفترة املـــشمولة بـ ــة بـ ــرة مـــن  ف . مقارنـ ــل إىل / نيـــسان١فـــي الفتـ أبريـ
قــوات ها التــ انتــهاكا جديــدا ارتكب١١، الحظــت البعثــة وســجلت ٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــول ٣٠

ــسلحة  ــاملــ ــ  ةامللكيــ ــها ال ١٢  وةاملغربيــ ــدا ارتكبتــ ــهاكا جديــ ــة   انتــ ــسكرية جلبهــ ــوات العــ قــ
 وجـود مروحيـة     ةاملغربيـ   ةامللكيـ قوات املسلحة   ها ال تاليت ارتكب  ومشلت االنتهاكات   .البوليساريو

 دون إخطـار مـسبق      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢١مايو و / أيار ٢٩عسكرية يف املنطقة احملظورة يف      
مـايو  /أبريـل وأيـار   /للبعثة، وإقامة مراكز مراقبـة دائمـة خـارج حمـيط النقـاط احلـصينة يف نيـسان                 

 ومشلـت االنتـهاكات      .، ووجود عناصر عسكرية داخل القطاع العـازل       ٢٠٠٧يونيه  /وحزيران
القوات يف املنطقة احملظورة بـشكل حمـدود يف ميجـك يف        اليت ارتكبتها جبهة البوليساريو حشد      

اح  خالل استعراضات عـسكرية احتفـاال ببدايـة الكفـ          ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢١ إىل   ١٩الفترة من   
القطـاع العـازل، ووجـود       ، ووجـود عناصـر عـسكرية داخـل        ١٩٧٣املسلح ضـد إسـبانيا سـنة        

 داخـل القطـاع العـازل يف منطقـة مـسؤولية موقـع              ٢٠٠٧ينـاير   /مركز مراقبة منذ كانون الثاين    
ــري حللـــو   ــق بـ ــز املراقبـــة يف       . فريـ ــة، مت تفكيـــك مركـ ــن البعثـ ــدخالت متكـــررة مـ ــب تـ وعقـ

 .٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٠
ــة طلبــات مــن ال ٢٠٠٧يونيــه /مــايو وحزيــران/يف أيــارو - ٢٣ قــوات املــسلحة ، تلقــت البعث
عـن  لتعـويض  ل، تها مـسؤولي ة للموافقة علـى بنـاء خمـازن ذخـرية جديـدة يف منطقـ           ةاملغربي  ةامللكي

منحـت البعثـة تـصرحيا مبباشـرة البنـاء      و. املباين اليت تـدهورت إىل درجـة يتعـذر معهـا اإلصـالح           
 . وسترصد البعثة إزالة املباين القدمية. القدميةشريطة هدم املباين 

 .وواصــلت البعثــة مراقبــة االنتــهاكات الــيت مــا بــرح الطرفــان يرتكباهنــا منــذ أمــد بعيــد  - ٢٤
وجــود معـدات رادار وحتـسني اهلياكـل األساســية الدفاعيـة مـن قبــل       ومشلـت هـذه االنتـهاكات     
املنطقـة   األفراد العسكريني يف    لبوليساريو نشر   ، ومواصلة جبهة ا   ةاملغربي  ةامللكيقوات املسلحة   ال

بيـد أنـه مل تـدخل تغـيريات أخـرى علـى اهليكـل األساسـي                 . “القلعـة اإلسـبانية   ”املعروفة باسم   
  ).١٨، الفقرة S/2007/202(للقلعة اإلسبانية منذ التقرير األخري الذي قدمته إىل جملس األمن 

ــالتقرير، زاد  خــالو - ٢٥ ــشمولة ب ــرة امل ــسلحة  الت ل الفت ــوات امل ــق ــ  ةامللكي ــشكل  ةاملغربي ب
رقـم  ك جبهـة البوليـساريو لالتفـاق        انتـها شأن  لبعثـة بـ   إىل ا قدمها  تملحوظ عدد االدعاءات اليت     
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 ادعـاء بوجـود     ٣٢ ةاملغربيـ   ةامللكيـ قـوات املـسلحة     الت  ، سـجل  ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٦فمنذ   .١
عـد سـاعات، إن   عـاءات تقريبـا ب  دمت مجيـع االد وقـد قُـ   .أفراد ومراكب داخل القطـاع العـازل  

ونتيجة لذلك، مل تكن للمـراقبني العـسكريني     .من الوقائع اليت قيل إهنا شوهدت     ،  ايكن أيام  مل
بيــد أنــه يعتقــد أن املــدنيني كــانوا   .صــحيحةوســيلة للتحقــق ممــا إذا كانــت املــزاعم  أيــة للبعثــة 

 ال حيظــر ١ رقــم ومبــا أن االتفــاق العــسكري  .موضــوع هــذه الــشكاوى، يف أغلــب احلــاالت  
 . مـن الـصحة    ال أسـاس هلـا    دعـاءات   وجود املدنيني يف القطاع العازل، يعتقد أن أغلب هذه اال         

ويف ثالث حاالت، متكنت البعثة من تأكيد وجود أفـراد عـسكريني مـن جبهـة البوليـساريو يف                
وكتب قائد موقع الفريـق     . ١القطاع العازل وقد سجلت كانتهاكات لالتفاق العسكري رقم         

 أربعـة ادعـاءات   ردا علـى     ةاملغربيـ   ةامللكيقوات املسلحة   للتابع للبعثة إىل قائد القطاع الفرعي ل      ا
يونيه، موضحا أن أحكـام االتفاقـات العـسكرية ال تـسري            /خالل شهر حزيران  كل على حدة    
  .مثل هذه االدعاءاتقلّ عدد ومنذ ذلك احلني،  .على املدنيني

قــوات قرير، قــدمت جبهــة البوليــساريو ادعــاءين ضــد ال خــالل الفتــرة املــشمولة بــالت و - ٢٦
نيـت  ا عسكرية فـوق منطقـة أغو      ليق طائرة بتحاالدعاءان  تعلق  يو. ة للبعثة املغربي  ةامللكياملسلحة  

 لعدم كفاية املعلومات وعـدم وجـود معـدات تقنيـة            اونظر. ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٦  و ٢٠يومي  
 . ملزاعم وال دحضهاتستطع البعثة ال تأكيد امل للمراقبة اجلوية، 

ــريَّ   - ٢٧ ــبني يف تقري ــى النحــو امل ــسابقْيوعل ،  S/2006/817 (ن املقــدمني إىل جملــس األمــن   ال
املـراقبني    قيـودا علـى حريـة تنقـل          نيالطـرف كال  ، فرض   )١٩، الفقرة   S/2007/202  و ٢٦الفقرة   

ود يف املقـام األول  وتتـصل هـذه القيـ   . العسكريني التابعني للبعثة منذ بدايـة اضـطالعها بواليتـها     
ــدخول إىل   ــع ال ــوام الوحــدات ونظــم    لطــرفني ووحــداهتما للتحقــق  لاحلــصينة  نقــاط المبن مــن ق

، بــدأت البعثــة تــسجل ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران  ١ويف . األســلحة واحلفــاظ علــى الوضــع القــائم
ـــا  املـــراقبني العـــسكريني  القيـــود املفروضـــة علـــى حريـــة تنقـــل   ـــا انتـــهاكات لالتفــ ق باعتبارهــ

موافقة جبهة البوليساريو علـى رفـع مجيـع القيـود، فلـم متـنح        وبالرغم من . ١العسكــري رقـــم  
ــة عــسكرية واحــدة    ــة (ســوى منطق ــة يف التنقــل  )  يف تيفــارييت٢العــسكرية  املنطق كامــل احلري

وإضــافة إىل ذلــك، وفــت منطقتــان عــسكريتان أخريــان . التــابعني للبعثــة للمــراقبني العــسكريني 
إىل حـد كـبري بالتزاماهتمـا يف    )  يف حمريس  ٤ يف ميجك واملنطقة العسكرية      ٣ة العسكرية   املنطق(

 خـالل  التنقّـل انتهاكني يف ميجك وانتهاك واحـد يف حمـريس حلريـة    مبا ال يزيد عن هذا الصدد،  
ملنـاطق  يف ا الكاملـة   التنقـل   حرية  حىت اآلن   جبهة البوليساريو   ومل متنح   . الفترة املشمولة بالتقرير  

، تواصـل البعثـة التمتـع       القوات املسلحة امللكيـة املغربيـة     وفيما يتعلق ب  . لعسكرية الثالث املتبقية  ا
ــة  ــسابق     التنقــليفبكامــل احلري  يف قطــاع أوســرد الفرعــي كمــا أُشــري إىل ذلــك يف تقريــري ال

)S/2007/202 األخــرىالقطاعــات الفرعيــةمجيــع ، لكــن تظــل القيــود قائمــة يف  )١٩، الفقــرة  .
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 انتـهاكا   ٤٢٤، ُسجل   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٣٠أبريل إىل   / نيسان ١لفترة املمتدة من    وخالل ا 
 . من جانب جبهة البوليساريو١٥٨ والقوات املسلحة امللكية املغربية من جانب التنقل حلرية 

التابعـة للقـوات املـسلحة امللكيــة    وحـدات  الويفـسر وجـود أعـداد كـبرية مـن النقــاط احلـصينة و      
القـوات املـسلحة امللكيـة      واصـل تو. ارتكاهبـا عـددا أكـرب مـن االنتـهاكات          ما،   ، إىل حد  املغربية
 االنتــهاكهربيــرا باعتبارهــا ت ١  اإلشــارة إىل الــصياغة الغامــضة لالتفــاق العــسكري رقــماملغربيــة

مزيـد مـن التحـسينات مـن اجلـانبني          إدخـال   بيد أنـه يلـزم      . عدم تقييد حرية التنقل    املستمر ملبدأ   
 .الرصد بشكل أكثر فعاليةمبهام من القيام لتمكني البعثة 

، واصل الطرفان التعاون مع البعثة يف وضـع         ٣ و   ٢وفيما يتعلق باالتفاقني العسكريني      - ٢٨
صـالحيتها ويف الـتخلص      األلغـام والـذخائر غـري املنفجـرة والـذخرية الـيت انتـهت               على  عالمات  

مــن  ٢٧٠عت عالمــات علــى وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، اكتــشفت البعثــة ووضــ  .منــها
كـال   ورصـدت البعثـة قيـام         . املناطق املزروعة باأللغام والذخائر غري املنفجـرة واملنـاطق اخلطـرية          

 جهازا من هـذه األجهـزة، مبـا يف ذلـك الـذخائر املتخلـى                ١٥ ٤٩٤الطرفني بتدمري ما جمموعه     
  .عنها والقدمية واملخزنة

، فـإن مـن دواعـي       )٢١، الفقـرة    S/2007/202(ق  وعلى النحـو املـبني يف تقريـري الـساب          - ٢٩
مجيــع أرجــاء الــصحراء الغربيــة،  القلــق البــالغ وجــود األلغــام والــذخائر غــري املنفجــرة بكثــرة يف 

. البعثـة العـسكريون ومركباهتـا اللوجيـستية     يف ذلك يف املناطق اليت يعمل فيهـا يوميـا مراقبـو            مبا
التابعون للبعثة ضـحايا لـثالث حـوادث بـسبب           ، سقط املراقبون العسكريون     ١٩٩١ومنذ عام   

وهـذا األمـر يـثري     .احلـوادث  األلغام وزاد الشروع يف العمليات الليلية من خطر وقوع مزيد من 
تعاجلهــا البعثــة مــن خــالل تنفيــذ اإلجــراءات    مــسائل متــصلة حبمايــة القــوة مــن الــضروري أن   

فجـرة الـيت تعـد أساسـية لتـوفري مـستوى        الـذخائر غـري املن     املتعلقة باأللغام وأنشطة التخلص مـن       
سـالمة وأمـن    عزيـز    ولت  .األمم املتحدة العـاملني يف الـصحراء الغربيـة         كاف من السالمة ملوظفي     

 اجلديـدة   املركبـات املراقبني العـسكريني التـابعني لألمـم املتحـدة يف امليـدان، تعتـزم البعثـة جتهيـز                   
ووضـع  شفات األلغام واألحذية املضادة لأللغـام        مبا فيها كا   ،لدوريات مبعدات احلماية املالئمة   ل

التــدخل بــشكل املعــدات أيــضا هــذه وستيــسر . لــضمان الــسالمة علــى ممــرات املــشاة عالمــات
 ممر آمن عرب حقـول األلغـام إلجـالء    توفريحوادث األلغام خالل الدوريات و   عند وقوع   أسرع  
 دوالر، يف ميزانيـة  ٢٧٩ ٤٠٠طلب اعتمادات هلذه االحتياجات مببلـغ  وسُت . اجلرحىاملوظفني

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة البعثة 
وحيتمـل أن يرتفـع عـدد الـضحايا      .مستمر وتتعرض أيضا سالمة السكان احملليني خلطر  - ٣٠

جـاء يف تقريـري     وسعيا إىل التصدي هلذا التهديد، وعلى حنو ما         . يف حالة بداية عودة الالجئني    
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، يف ة املغربيـ ة امللكيـ قـوات املـسلحة   الت، باشر)٢٢، الفقرة S/2007/202(لس األمن  السابق جمل 
الـصحراء الغربيـة تركـز علـى         مليـة شـاملة إلزالـة األلغـام يف          ، ع ٢٠٠٧ينـاير   /كانون الثاين   ١٥

العمليـة  عليـق   ، مت ت  االرتفـاع الـشديد لـدرجات احلـرارة       مع بداية   و. عرضة للخطر املناطق  أكثر  
ومنــذ بدايــة هــذه . أكتــوبر/ تــشرين األول وستــستأنف يف٢٠٠٧يوليــه /لثالثــة أشــهر يف متــوز

قطعـة   ٧٠٠ مـن    كثـر  علـى أ   تعثـر ة   املغربيـ  ة امللكيـ  قوات املـسلحة  العملية الرئيسية، ذُكر أن ال    
 .من الذخائر غري املنفجرة واأللغام ودمرهتا

 التشديد على ضرورة احلد من خطر األلغام والـذخرية غـري            ، من جهتها،  تواصل البعثة  - ٣١
ركت البعثة، من خالل خليـة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام التابعـة هلـا املنـشأة يف                   وشا. فجرةنامل

 إضـافية عـدة سـبل     طريق  ن  ع، يف تنسيق اإلجراءات املتعلقة باأللغام       ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين 
البعثـة أنـشطة     املتعلقـة باأللغـام، نظمـت       األمـم املتحـدة لإلجـراءات       وبدعم مـن دائـرة      . للتعاون

الطـرفني ويف أوسـاط   لـدى  جود األلغـام والـذخائر غـري املنفجـرة وللتوعيـة باملـسألة          للحد من و  
اتـصاالت    البعثـة أيـضا   تقيمو.  يف اإلقليم ويف خميمات الالجئني يف تندوف   بشكل أعم السكان   

ام ـــ لتبـادل املعلومـات وتيـسري أنـشطة إزالـة األلغ        مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف موريتانيـا         
 .وموريتانيا وللشروع يف برامج إقليمية للتوعية يف جمال األلغام  احلدود بني اإلقليم نطقة ميف
 مع املنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة يف         بشكل كامل  لتعاونعلى ا  القدرة   تعزيزوبغية   - ٣٢

ظـم  نخليـة   خلية اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام و      موظفي  اإلقليم، مت تدريب     إزالة األلغام يف     جمال  
املعلومــات   للبعثــة علــى اســتخدام قاعــدة بيانــات نظــام إدارة      تني املعلومــات اجلغرافيــة التــابع  

مركــز جنيــف الــدويل إلزالــة األلغــام لألغــراض      وضــعها  الــيت لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام   
 بـــضابطنياإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام التابعـــة للبعثـــة  وحـــىت اآلن، ُزودت خليـــة . اإلنـــسانية
 واخلـربة   النظريـة مـن التخـصص وتتطلـب املعرفـة       عاليـة فهذه األعمـال علـى درجـة    .ينيعسكر

ستكون مثـة   فـ على قـدرات البعثـة يف هـذا الـصدد،             وإذا ما أريد احلفاظ        .يف اآلن نفسه  امليدانية  
حاجة إىل خـدمات مستـشار كـبري يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام ليكمـل عمـل فـرادى                       

ــراقبني  ــهم ســوى     ال امل ــستغرق مــدد خدمت ــذين ال ت ــابعني لألمــم املتحــدة ال  إىل ٦عــسكريني الت
بعثــة  دوالر، يف ميزانيــة ال١٢٠ ٠٠٠طلب اعتمــادات هلــذه اخلــدمات، مببلــغ وســُت. شــهرا ١٢

وسـتمكن هـذه اخلـدمات البعثـة مـن احلفـاظ علـى الـذاكرة املؤسـسية           .٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة 
 . لعملهاألساسيتني االفنيةواخلربة 

، باشـــرت منظمـــة )٢٥، الفقـــرة S/2007/202 ( ســـابقاوعلـــى حنـــو مـــا أُبلـــغ اجمللـــس  - ٣٣
، وهي منظمة غري حكومية مقرهـا يف اململكـة املتحـدة، يف              األرضية اإلجراءات املتعلقة باأللغام  

غــري املنفجــرة، فــضال عــن إزالــة   إجــراء مــسح شــامل لأللغــام والــذخائر ٢٠٠٦أغــسطس /آب
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ــاطق ال  ــام مــن املن ــي،   األلغ ــة شــرق اجلــدار الرمل ــم املتحــدة     واقع ــرة األم ــاوين مــن دائ ــدعم تع ب
وهـذا العمـل      .لالسـتفتاء يف الـصحراء الغربيـة    لإلجراءات املتعلقة باأللغام وبعثـة األمـم املتحـدة     

 ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٣٠ حــىت  اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــامقامــت منظمــةحيــث متواصــل، 
 بقعـة   ٢٦٧  ة ووضـعت عالمـات علـى        ريخطـ باعتبارهـا    ملـصنفة  ا منطقـة مـن املنـاطق       ٤٩مبسح  

 قطعة مـن األلغـام والـذخائر    ١١٤وذخائر غري منفجرة، وعثرت على  لإلشارة إىل وجود ألغام    
وإضـافة إىل ذلـك، قامـت املنظمـة مبـسح           .  مهمـة تـدمري    ١٧٧غري املنفجرة من امليدان ونفذت      

ومل جتد دلـيال علـى وجـود ألغـام      من قبل عالماتجبهة البوليساريو وضعت عليها   منطقة   ٥٥
 .أو ذخائر غري منفجرة

األلغـام  ب املتعلقـة    األمم املتحـدة لإلجـراءات     دائرة   قدمت،  ٢٠٠٦أغسطس  /منذ آب  و  - ٣٤
مـع    اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام األرضـية،       منظمـة التمويل األساسي لألنشطة اليت تـضطلع هبـا         

 .ويلـز وحكـوميت أملانيـا والنـرويج    ندوق التـذكاري ألمـرية    الصتغطية العجز املتبقي بتمويل من      
 إتاحــة أمــوال البعثــة لكفالــة التحقــق مــن ســالمة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وســُيقترح يف ميزانيــة الفتــرة  

طرق دوريات البعثة وإمداداهتا اللوجستية وخلو املناطق اليت حتتاج البعثة إىل إنشاء مرافق فيهـا               
 إضـافة إىل ذلـك، سـتقدم دائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات                .من األلغام والذخائر غري املنفجرة    

املتعلقة باأللغام عما قريـب منحـة جديـدة إىل منظمـة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام بتمويـل مـن               
إيطاليا والكرسي الرسويل والنمسا وهولندا واليابان، ممـا سـيمكن املنظمـة مـن مواصـلة عملـها                  

وأود توجيه الـشكر إىل اجلهـات املاحنـة علـى           . ٢٠٠٨ يف هذا املشروع اهلام حىت منتصف عام      
الشامل لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام شـرق اجلـدار        مواصلة الربنامج   غري أن   . ما قدمته من دعم   

جلهـات  با وإين أهيـب      .  ستتطلب متويال إضافيا من اجلهات املاحنة      ٢٠٠٨ حىت هناية عام  الرملي  
املاحنة التـربع بـسخاء ألنـشطة إزالـة األلغـام الـيت تقـوم هبـا منظمـة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام                      

 بيئة آمنة للسكان احملليني وملوظفي األمـم املتحـدة العـسكريني            هيئةاألرضية، اليت تعد أساسية لت     
 . يف الصحراء الغربيةواملدنيني

ضطلعت البعثة بعدة أنشطة لكفالـة سـالمة مـوظفي          ا،  خالل الفترة املشمولة بالتقرير   و  - ٣٥
املـسارات، وحتـسني     ولتعزيز قدراهتا العسكرية، مبا يف ذلك وضع العالمات على           األمم املتحدة   

وكمـا ورد يف التقريــر    .إجـراءات إجـالء اجلرحـى وإصــدار خـرائط علـى قـدر أكــرب مـن الدقـة        
يونيـه  /ية لنظم املعلومات اجلغرافية يف حزيـران      خل السابق املقدم إىل اجمللس، قامت البعثة بإنشاء        

التـدريب مـن    جمـال   ال الـتقين و   اجملـ ودعم يف    مبشورة  ،  )٢٩، الفقرة    S/2006/817 انظر   (٢٠٠٦
، وذلـك ملعاجلـة   ليربيـا  حفظ السالم وبعثة األمم املتحدة يف       دارة عمليات   التابع إل قسم اخلرائط   

، S/2007/202انظـر أيـضا     ( ذات مقيـاس كـبري       دميـة  ق خـرائط جويـة   املخاطر املرتبطة باسـتخدام     
 اثـنني وأخـصائي يف    مـراقبني عـسكريني     حاليـا مـن   اخلليـة   ويتـألف مـالك مـوظفي           .)٢٧الفقرة  
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وقد متكنت اخللية خالل الفتـرة املـشمولة   . نظم املعلومات اجلغرافية من متطوعي األمم املتحدة   
للمنـاطق    املـستكملة   التـشغيلية واملواضـيعية  خلـرائط  ا إعـداد اجملموعـة الثانيـة مـن        هبذا التقرير من  

 يف مقر البعثة، ومبزيد من التفصيل، يف كل منطقـة مـسؤولية خاضـعة ملوقـع مـن مواقـع                     احلرجة
ــة ــة    .األفرق ــصور     وتواصــل البعث ــن ال ــساتلية حتــسني هــذه اخلــرائط باالســتفادة م ــات ال ، والبيان

 وغريهـا مـن   ،ركبـات البعثـة  اليت ُتجهز هبـا م   واقع  لتحديد امل العاملي   النظام    معدات املستمدة من 
 وتتوىل اخللية أيضا مسؤولية التدريب امليداين جلميع موظفي البعثة علـى كافـة              .البيانات املتاحة  

ــات         ــع والربجمي ــد املواق ــة لتحدي ــنظم العاملي ــك ال ــا يف ذل ــة، مب ــات اجلغرافي جوانــب نظــم املعلوم
املوظفني العـسكريني    درات البعثة، كما تقدم الدعم إىل     وقد سامهت اخللية يف تعزيز ق     . املناسبة

ــة املتاحــة       ــوفري أدق املعلومــات اجلغرافي ــات بت ــرار خــالل العملي ــة صــنع الق ــدنيني يف عملي . وامل
وقللت نظم املعلومات اجلغرافية بفعالية من احتماالت حوادث انفجار األلغام اليت تتعـرض هلـا               

ــة  ــة يف املنطقــة اخلاضــعة ملــسؤولية    واملركبــات اللو دوريــات مواقــع األفرق ــة املتنقل جــستية املدني
يــسرت كمــا ســامهت يف تقلــيص دورة اســتكمال بيانــات املعلومــات اجلغرافيــة للبعثــة و. البعثــة

 .للعملياتأكثر دقة إعداد خرائط 
ومــن أجــل حتــسني محايــة القــوة وســالمة املــراقبني العــسكريني خــالل األنــشطة الليليــة   - ٣٦

، ختطـط البعثـة لتزويـد الـدوريات يف امليـدان مبزيـد مـن اهلواتـف                  املصابنيجالء  وأثناء عمليات إ  
وستكّمل هذه املعـدات شـبكة االتـصال الالسـلكي وتزيـد بـشكل كـبري مـن                  . الساتلية احملمولة 

 . فعالية االتصاالت يف حاالت الطوارئ
 

 أسرى احلرب وغريهم من األشخاص احملتجزين واملفقودين -باء  
جلنة الصليب األمحر الدوليـة عملـها مـع الطـرفني املعنـيني وأسـر األفـراد الـذين                   تواصل   - ٣٧
 .زالوا يف عداد املفقودين ألسباب هلا عالقة بالصراع ما
 

 تقدمي املساعدة إىل الجئي الصحراء الغربية -جيم  
تتواصــل األنــشطة اإلنــسانية الــيت يــضطلع هبــا اجملتمــع الــدويل، بقيــادة مفوضــية شــؤون  - ٣٨
. بالغـة الـصعوبة   الجئني وبرنامج األغذية العاملي، لصاحل الجئي الـصحراء الغربيـة يف ظـروف              ال

ويظــل خــط اإلمــداد باألغذيــة هــشا، حيــث تــؤدي التــأخريات يف عمليــة الــشحن إىل تعطيــل     
 يف ٧٠يوليـه، تعـذر توزيـع احلبـوب الـيت تـشكل نـسبة        /ويف شـهر متـوز    . إيصال املعونة الغذائية  

ــةاملائــة مــن الــسلة   ــة احلالي ويتوقــع يف الــستة أشــهر املقبلــة حــدوث نقــص يف احلبــوب    . الغذائي
ومـا زال عـدم تـوافر خمزونـات غذائيـة مأمونـة منـذ تـشرين         . والبقول والبسكويت عايل الطاقـة  

 . يشكل أحد الشواغل األساسية٢٠٠٦أكتوبر /األول



S/2007/619  
 

07-54721 13 
 

للتوصـيات الـصادرة    ا  تنفيـذ نف برنامج التغذية التكميلية     ؤ، استُ ٢٠٠٧يوليه  /ويف متوز  - ٣٩
وُوزعــت ). ٣١، الفقــرة S/2007/202 (٢٠٠٧عــن البعثــة املــشتركة لتقيــيم حالــة التغذيــة لعــام 

حــصص إعاشــة إضــافية علــى النــساء احلوامــل واملرضــعات وكــذا األطفــال دون ســن اخلامــسة  
الذين يعانون من سـوء التغذيـة، مـن أجـل معاجلـة حـاالت سـوء التغذيـة املـزمن وفقـر الـدم يف                          

 إضـافة إىل ذلـك، رصـدت مفوضـية األمـم املتحـدة         .أشد الفئات عرضـة لإلصـابة هبمـا       وساط  أ
ــغ   ــوفري اخلــضراوا  ٣٠٠ ٠٠٠لــشؤون الالجــئني مبل  واللحــوم والفواكــه  ت دوالر مــن أجــل ت

 . خالل شهر رمضاندف إىل تنويع النظام الغذائي لالجئنيالطازجة كتدبري يه
 الالجئني، حتقيقـا هلـدفها الرامـي إىل تـوفري ميـاه             وتعمل مفوضية األمم املتحدة لشؤون     - ٤٠

مأمونة بدرجة أكرب، علـى سـحب خزانـات امليـاه مـن املخيمـات واالستعاضـة عنـها بـشبكات                     
ومن املقرر االنتهاء من مـشروع لبنـاء هـذه الـشبكة يف خمـيم أوسـرد                 . توزيع املياه عرب األنابيب   

  .٢٠٠٧قبل هناية عام 
حيــث أتيحــت كميــة كــبرية مــن .  الــدعم إىل قطــاع التعلــيموتواصــل املفوضــية تقــدمي - ٤١

لكـن احتياجـات هـذا القطـاع      . احلـايل الكتب املدرسية يف الوقت املناسب لبدء العام الدراسـي    
وقـد ُنظمـت جمموعـة مــن األنـشطة التدريبيـة بـشأن مــسائل       . مـا زالـت غـري مـستوفاة بالكامــل    

.  نقــص املناعــة البــشرية وحقــوق اإلنــسان والتوعيــة بفــريوسالــشؤون اجلنــسانية خمتلفــة، منــها 
إضــافة إىل ذلــك، مت االنتــهاء مــن وضــع مــشروع إلنــشاء مكتبــة قانونيــة موصــولة بــشبكة           

 .زال يتعني ضمان التمويل الالزم اإلنترنت، لكن ما
، تعزز حضور األمم املتحدة من خـالل إنـشاء مكتـب ملنظمـة     ٢٠٠٧مارس /ويف آذار  - ٤٢

 من أجل تعزيز اجلهـود الراميـة إىل الوقايـة مـن األمـراض الرئيـسية يف        الصحة العاملية يف تندوف   
 .املخيمات

 
 تدابري بناء الثقة -دال  

يــسرين اإلبــالغ بــأن تنفيــذ برنــامج تــدابري بنــاء الثقــة بقيــادة مفوضــية األمــم املتحــدة      - ٤٣
ء يف الـصحراء    األمم املتحدة لالستفتا   لشؤون الالجئني يتواصل بنجاح بالتنسيق الوثيق مع بعثة       

وتبحث مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني حاليـا     . الغربية وبالتعاون مع الطرفني املعنيني 
ــا الــيت تتيحهــا هــذه        ــادة عــدد املــستفيدين مــن املزاي ــامج لزي ــة توســيع الربن مــع الطــرفني إمكاني

 .األنشطة اإلنسانية
، ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ١٤ىت   ح ٢٠٠٤نوفمرب  /ومنذ بداية الربنامج يف تشرين الثاين      - ٤٤

ــارات األســرية     ــادل الزي ــامج تب ــغ عــدد املــستفيدين مــن برن ــصحراء  ٤ ٤٢٣ بل  شخــصا مــن ال
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ســافر و. ١٨ يف املائــة مــن األطفــال دون ســن  ٣٥  يف املائــة منــهم مــن النــساء و ٥٥الغربيــة، 
ــدوف و    ٢ ١١٦ ــرب تن ــدن داخــل   شخــصا ٢ ٣٠٧ شخــصا إىل خميمــات الالجــئني ق إىل م
مـن أجـل توسـيع نطـاق الربنـامج وزيـادة عـدد املـستفيدين ومـدة الزيـارات، تعكـف                      و. اإلقليم

ومـن  . املفوضية حاليا مع الطرفني على تقييم إمكانية تنظيم الزيـارات باسـتخدام النقـل الـربي                 
املتوقع أن يكون لتنفيذ هذه العمليات أثـر كـبري مـن خـالل زيـادة أعـداد املـستفيدين القـادرين                      

عـالوة علـى ذلـك،    . إىل إمكانية خفض تكاليف النقل اليت تتطلبها الزياراتعلى السفر إضافة  
ختطـط املفوضــية لتنظــيم جولـة جديــدة لتــسجيل املـستفيدين بغيــة متكــني مزيـد مــن األشــخاص     

 .املؤهلني من التسجيل للمشاركة يف هذه الزيارات
يمـات الالجـئني يف     خمبـني   ويتواصل بنجـاح تـشغيل اخلدمـة اهلاتفيـة اجملانيـة الـيت تـربط                 - ٤٥

سـبتمرب  / وحـىت هنايـة أيلـول      ٢٠٠٤ينـاير   /ومنذ بدء اخلدمـة يف كـانون الثـاين        . تندوف واإلقليم 
  يف املائـة   ٥٨ مكاملـة، أجـرت النـساء        ٨٣ ٦٧٥، بلغ عـدد املكاملـات اهلاتفيـة املـسجلة           ٢٠٠٧
، فقـد   )٣٤فقـرة   ، ال S/2006/202انظر   (وكما أفيد يف التقارير السابقة املقدمة إىل اجمللس        .منها

ن تنـدوف، بـسبب      كلـم عـ    ١٨٠الداخلـة، الـذي يبعـد حنـو         تعذر إنشاء مركز هاتفي يف خمـيم        
ويـسرين اإلبـالغ بـأن املفوضـية        . نقص التمويل والـصعوبات اللوجـستية املرتبطـة مبوقعـه النـائي           

ايـة  تستكمل، بدعم من البعثة، إنشاء مركز هاتفي يف خميم الداخلة يتوقع بدء تشغيله حبلـول هن                
 ٢٠٠٧عام 
، توصلت املفوضية إىل اتفاق مع الطـرفني مـن أجـل تنظـيم              ٢٠٠٧أغسطس  /ويف آب  - ٤٦

 يف  ٢٠٠٧نـوفمرب   /حلقة دراسية يف إطار برنامج تدابري بناء الثقة، ستعقد يف تشرين الثاين           أول  
وممارسـة  الثقافـة احلـسانية، تـراث       ” وسـيكون موضـوع احللقـة الدراسـية هـو         . ماديرا، الربتغال 

وسـتختار املفوضـية والبعثـة،      . حـسبما اتفـق عليـه الطرفـان بالتـشاور مـع املفوضـية             ،  “قليديانت
 يف اإلقلـيم    ١٧  من مواطين الصحراء الغربية يف خميمات الالجـئني و         ١٧باالتفاق مع الطرفني،    

 .للمشاركة يف احللقة الدراسية
، تواصـل البعثـة     )٣٥، الفقـرة    S/2007/202انظـر   (وكما أوضحت يف تقريـري الـسابق         - ٤٧

ومبوجـب مـذكرة تفـاهم موقعـة بـني       . القيام بدور مهم يف دعم تنفيذ برنـامج تـدابري بنـاء الثقـة             
ويتـوىل ضـباط شـرطة     .املفوضية والبعثة، توفر البعثة للربنامج الطائرات واألفـراد والنقـل الـربي       

 مـوظفي مفوضـية     األمم املتحدة تسهيل إجراءات املطار يف نقـاط الوصـول واملغـادرة، ومرافقـة             
إضــافة إىل ذلــك، يقــوم طبيــب  . األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني يف زيــاراهتم إىل املــستفيدين 

وتواصل البعثة أيضا تقـدمي     . ممرض من الوحدة الطبية املاليزية التابعة للبعثة مبرافقة كل رحلة          أو
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لالجـئني يف سـياق     الدعم اللوجسيت واألمين واإلداري احلاسم ملفوضية األمم املتحـدة لـشؤون ا           
 .تنفيذ برنامج تدابري بناء الثقة

 ويعتمــد برنــامج تــدابري بنــاء الثقــة اعتمــادا كليــا علــى التمويــل الــذي تقدمــه اجلهــات   - ٤٨
وعلى الـرغم مـن الـزخم اإلجيـايب املـسجل يف األشـهر األخـرية، وموافقـة الطـرفني علـى             . املاحنة

ــامج، إال أن اســتمراره، حــىت با    ــددا    خطــط توســيع الربن ــشطة، أصــبح مه ــستوى احلــايل لألن مل
أكتـوبر، وجهـت املفوضـية، بـدعم مـن          / تـشرين األول   ١٥ويف  . يتوافر مزيد من التمويل    مل ما

ومـا مل تـرد اسـتجابة عاجلـة مـن            .ممثلي اخلاص، نداءا من أجل متويل برنامج تـدابري بنـاء الثقـة            
ارات األسـرية يف هنايـة تـشرين    املاحنني، فـإن املفوضـية قـد تـضطر إىل وقـف برنـامج تبـادل الزيـ          

 أن برنـامج تـدابري بنـاء الثقـة يتـيح، خاصـة يف هـذا املنعطـف                   يويف رأيـ  . ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
قنــاة حيويــة للحــوار، فــضال عــن تــوفري شــريان حيــاة     احلاســم مــن املفاوضــات بــني الطــرفني،  

بقـوة جمتمـع املـاحنني     وإنـين أحـث     . للتواصل بني األسر املتفرقة اليت تنتمي إىل الـصحراء الغربيـة          
. ٢٠٠٨  و٢٠٠٧على دعم هذا الربنامج اإلنـساين اهلـام لكـي يـستمر ويتوسـع خـالل عـامي         

 علـى مواصـلة التعـاون مـع املفوضـية وتـسهيل أنـشطتها لـصاحل                 نيإضافة إىل ذلك، أحث الطرف    
 .مواطين الصحراء الغربية

 
 املهاجرون غري الشرعيني -هاء  

، كــان عــدد املهــاجرين الــذين مكثــوا يف بــري حللــو ســبعة  ٢٠٠٧فربايــر /حبلــول شــباط - ٤٩
مهاجرين فقـط، فـيهم أربعـة مهـاجرين مـن غانـا ومهـاجر واحـد مـن كـل مـن بوركينـا فاسـو                           

، عـــاد أحـــد ٢٠٠٧أبريـــل /وخـــالل األســـبوع األول مـــن نيـــسان. وكـــوت ديفـــوار وغامبيـــا
 حللـو بتـسهيل مـن الـسلطات         املهاجرين املتبقني إىل غامبيا مبساعدة من أخيه الذي قِدم إىل بـري           

وعقـب طلبـهم األخـري      . ومل يبـق اآلن يف بـري حللـو سـوى سـتة مهـاجرين              . الغامبية واملوريتانيـة  
وكمـا أفيـد    . ملساعدة مـن أجـل العـودة إىل ديـارهم، اتـصلت البعثـة باملنظمـة الدوليـة للـهجرة                   ا

ملنظمــة الدوليــة ، فقــد ســهلت ا)٣٧، الفقــرة S/2007/202  و٤٣، الفقــرة S/2006/817(ســابقا 
للهجرة، مبساعدة من البعثة، عودة مهاجرين من الصحراء الغربية، وجيري اختـاذ خطـوات مـن                

ىل بلــداهنم اجرين املتــبقني مــن العــودة بــسالم إ أجــل تنــسيق اجلهــود بغــرض متكــني هــؤالء املهــ 
 .األصلية

سلطات املغربيـة   وطيلة الفترة املشمولة بالتقرير، أفادت مصادر إعالميـة مغربيـة بـأن الـ              - ٥٠
يوليـه  / متـوز  ٣١ويف   .علـيهم يف اإلقلـيم    الـذين عثـر      اعتراض املهاجرين غـري الـشرعيني        تواصل

أثنـاء  جبـروح خطـرية     آخـران   أُصـيب   ، أفادت نفـس املـصادر أن مهـاجرين اثـنني قُـتال و             ٢٠٠٧
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ون يف  وأناشـد مجيـع األطـراف املعنيـة التعـا         . لعيـون احماولتهم اختراق نظام للحراسة األمنيـة يف        
 .أينما عثر عليهمالتمسك بالتزاماهتا اإلنسانية جتاه املهاجرين 

 
 حقوق اإلنسان - واو 

أفــادت التقــارير أن طلبــة مــن إقلــيم الــصحراء الغربيــة يتــابعون دراســتهم يف جامعــات    - ٥١
 يف مظاهرات للمطالبـة حبـق الـصحراء الغربيـة يف      ٢٠٠٧مايو  /باملغرب شاركوا طيلة شهر أيار    

فقد نظم طلبة مـن الـصحراء الغربيـة يف جامعـة أغـادير مظـاهرة يـوم             . ملصري واالستقالل تقرير ا 
 اســتعملت فيهــا الــسلطات املغربيــة القــوة لتفريــق املتظــاهرين حــسب        ٢٠٠٧مــايو /أيــار ٧
وأدى ذلك إىل تنظيم طلبة من الصحراء الغربية مظـاهرات واعتـصامات            . التقاريربه  أفادت   ما

اء ومــراكش والربــاط، احتجاجــا علــى رد ســلطات أغــادير واملطالبــة  يف جامعــات الــدار البيــض
ــصري   ــر امل ــاحلق يف تقري ــى املظــاهرات أدى إىل     . ب ــة عل ــسلطات املغربي ــارير أن رد ال ــد التق وتفي

وأكـدت مـصادر    . إصابات يف صـفوف الطلبـة، كـان بعـضها خطـريا، ومحلـة مـن االعتقـاالت                 
صـفة إياهـا مبواجهـات عنيفـة بـني الطلبـة أدت       إعالمية مغربية وقوع االضـطرابات الطالبيـة، وا   

وقـد تلقيـت مـن    .  أعمـال العنـف بـني عـصابات متنـاحرة مـن الطلبـة       فإىل تدخل الشرطة لوقـ  
مــايو، ورســالة يف /العزيــز، األمــني العــام جلبهــة البوليــساريو، أربــع رســائل يف أيــار   حممــد عبــد
سـبتمرب  / ورسـالتني يف أيلـول   أغـسطس /يوليه، ورسالة يف آب   /يونيه، ورسالتني يف متوز   /حزيران
، لالحتجــاج علــى وقــوع اعتقــاالت يف صــفوف مــواطنني مــن الــصحراء الغربيــة، مبــن   ٢٠٠٧

ــى      ــة، وعل ــابعون دراســتهم يف جامعــات مغربي ــة يت ــيهم طلب ــه،   “القمــع”ف ــذي يتعرضــون ل  ال
ولتوجيــه انتبــاهي إىل إقــدام طلبــة مــن الــصحراء الغربيــة حمتجــزين يف ســجون مغربيــة علــى          

 .التقاريربه ب عن الطعام حسب ما أفادت اإلضرا
وخالل الفترة اليت سبقت بداية احملادثات بني الطرفني، أفـادت مـصادر إعالميـة دوليـة              - ٥٢

بأن نشطاء من الصحراء الغربية يف جمال حقوق اإلنسان تعرضـوا، حـسب مـا قيـل، للمـضايقة                   
ــة يف اإلقلــيم   ــ. واالعتقــال علــى يــد الــسلطات املغربي ــة الفت ــالتقرير، أفــادت  وطيل رة املــشمولة ب

التقـارير بأنــه صــدرت يف حــق نـشطاء مــن الــصحراء الغربيــة يف جمـال حقــوق اإلنــسان أحكــام    
 .مشددة بالسجن

، وقعــت )٣، الفقــرة S/2006/249انظــر (وكمــا ذكــرت يف تقــارير ســابقة إىل اجمللــس   - ٥٣
ــة يف تــ    ــة والــشرطة املغربي أكتــوبر /شرين األولمواجهــات بــني متظــاهرين مــن الــصحراء الغربي

، مما أدى إىل مقتل مواطن من الصحراء الغربية، هو محدي ملبـاركي، البـالغ مـن العمـر                   ٢٠٠٥
ــوم  ٢٤ ــون ي ــشرين األول٣٠ عامــا، يف العي ــوبر / ت ويف أعقــاب التحقيقــات الــيت  . ٢٠٠٥أكت

 ســنوات ١٠ مبــدة ٢٠٠٧يونيــه /أجرهتــا الــسلطات املغربيــة، ُحكــم علــى شــرطيني يف حزيــران 
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 علـى ارتكـاب هـذه اجلرميـة، بتهمـة التـسبب يف إصـابات باسـتعمال سـالح والقتـل غـري                        سجنا
 .العمد أثناء تأدية عملهما كموظفني عموميني

 إدارة البعثة - زاي 
أجنزت تعزيزات أمنية يف مجيع مواقع األفرقة الواقعـة شـرق اجلـدار الرملـي، ويف موقـع                - ٥٤

أصـبحت سـتة مـن مواقـع األفرقـة التـسعة التابعـة              وبـذلك   . فريق السمارة الواقـع غـرب اجلـدار       
للبعثة ممتثلة ملعايري العمل األمنية الدنيا، حيـث ركّبـت فيهـا جـدران وبوابـات بـأذرع متحركـة                   

وجيــري العمــل علــى قــدم وســاق يف . وســتقام أيــضا حتــصينات حــول اجلــدران. وإضــاءة أمنيــة
يمــت أبــراج للمراقبــة ومالجــئ حتــت وأق. مواقــع األفرقــة الثالثــة املتبقيــة غــرب اجلــدار الرملــي 

ــع   ــع أخــرى   )أوســارد(األرض يف أحــد املواق ــة مواق ــا يف ثالث ــا زال العمــل جاري وســيتم . ، وم
ويف العيـون، حتـسنت   . االنتهاء من العمل يف مواقـع األفرقـة املتبقيـة يف حبـر سـنة امليزانيـة املقبلـة          

 بـشأن اإلجـراءات الـالزم اختاذهـا         مؤخرا نوعية االتصال والتعاون بني السلطات احملليـة والبعثـة         
ومـن املتوقـع أن   . لكي يصبح مقر البعثة وقاعدة اللوجستيات ممتثلني ملعايري العمل األمنية الدنيا          

وقــد ُشــرع يف تركيــب بوابــة بــأذرع متحركــة  . تــستأنف هــذه األشــغال يف املــستقبل القريــب 
 .وإضاءة أمنية يف تندوف

 املتخــذة، جيــري أيــضا حتــسني املرافــق والبنيــة التحتيــة،   وباإلضــافة إىل التــدابري األمنيــة  - ٥٥
حيث يعتزم استبدال أماكن اإلقامة ذات اجلدران اللينة يف مواقع األفرقة بـثالث وحـدات ذات    

ولضمان مستوى مقبول من النظافة الصحية للميـاه، الـيت تنقـل            . جدران صلبة يف مخسة مواقع    
ثــة احلــصول علــى حمطــات للتنقيــة ســتركّب يف  داخــل خزانــات إىل مواقــع األفرقــة، طلبــت البع

 .مخسة مواقع لألفرقة ويف مقر البعثة

واعتمدت البعثة خطة إلصالح مدرجات ُشرع فعال يف تنفيذها، حيـث بـدأت إعـادة                - ٥٦
ومـــا زالـــت األشـــغال مـــستمرة يف . أغـــسطس/يف آب) أم دريكـــة(تـــشغيل أحـــد املـــدرجات 

ثـة إىل تقـدمي عـروض مـن مقـاولني خـارجيني             ودعـت البع  ). حمـبس وأوسـارد   (مدرجني آخرين   
إلجناز هذه األشغال، لكن العروض اليت تلقتها جتاوزت بكثري التكاليف املقـدرة يف الدراسـات               

ولـذلك جيـري حاليـا اسـتخدام مـواد          . الداخلية اليت أجريت استنادا إىل أسعار السوق القياسـية        
أفراد البعثة، ممـا نـتج عنـه تـوفري حـوايل      حملية ومعدات مستأجرة، واالستعانة على إجناز العمل ب       

ومـن املتوقـع أن ينتـهي إصـالح     .  يف املائة من أقرب عـرض تقـدم بـه املقـاولون اخلـارجيون      ٧٠
، شـريطة احلـصول علـى آالت    ٢٠٠٨املطارات الصحراوية األربعة املتبقية حبلول منتصف عام   

نــديزي، إيطاليــا، مــع حتقيــق أخــرى إمــا حمليــا أو مــن قاعــدة األمــم املتحــدة للوجــستيات يف بري
واهلـدف مـن هـذه اخلطـة هـو تلبيـة االحتياجـات التـشغيلية للبعثـة          . وفورات مماثلة يف التكاليف   

حىت ال تؤثر هذه األشغال يف تنقل املوظفني وإيصال األغذيـة الطازجـة ودعـم عمليـات إجـالء            
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د بــاملواد غــري القابلــة  وســيتم اللجــوء إىل النقــل الــربي مؤقتــا لإلمــدا  . اإلجــالء الطــيب/املــصابني
 .للتلف، يف انتظار انتهاء األشغال باملدرجات

، خفـض مـستوى وظيفـة دوليـة واحـدة مـن             ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف إطار ميزانيـة الفتـرة        - ٥٧
كما نقلت وظيفـة    .  لتعكس بشكل أدق تغري طبيعة املسؤوليات      ٣- إىل الرتبة ف   ٤-الرتبة ف 

ذلك ينتهي تنفيذ التوصـيات الـصادرة عـن اسـتعراض        وب. دولية واحدة إىل فئة املوظفني احملليني     
ومكنــت  ). S/2006/817 و S/2005/648انظــر   (٢٠٠٥اإلدارة املدنيــة الــذي أجــري يف عــام     

 الوفورات يف التكـاليف الـيت حتققـت بفـضل إعـادة تـشكيل البعثـة مـن إنـشاء مناصـب ملوظـف                 
ــسلوك   ــدريب و  معــين بال ــة، وموظــف ت ــب، وموظــف ميزاني ظــم املعلومــات  أخــصائي نوالتأدي

ــة ــا     اجلغرافيـ ــأذون هبـ ــة املـ ــائف الدوليـ ــدد الوظـ ــسه، بتخفـــيض عـ ــام، يف الوقـــت نفـ ــع القيـ ، مـ
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦وظيفة يف ميزانية الفترة  ٣٠ ـب

 
 منع وقوع االستغالل واالعتداء اجلنسيني - حاء 

واصــل اختــاذ التــدابري الــضرورية تأن ي) ٢٠٠٧ (١٧٥٤طلــب جملــس األمــن يف قــراره  - ٥٨
ة امتثال البعثة لسياسة األمم املتحـدة القائمـة علـى عـدم التـسامح مطلقـا إزاء االستغــالل                   لكفال

وخالل األشهر الـستة األخـرية، أبلـغ عـن وقـوع حالـة اسـتغالل واعتـداء                  .  اجلنسييـن واالعتداء
جنسيني حسب ما ادعي، واختذت اإلجـراءات املالئمـة مبوجـب القـوانني املعمـول هبـا للتعامـل            

وُشرع يف برنامج تدرييب إجبـاري شـامل بـشأن قواعـد الـسلوك املتوقـع مـن مجيـع                    . ةمع املسأل 
أفــراد البعثــة، وأحــدث برنــامج للرعايــة االجتماعيــة للتخفيــف مــا أمكــن مــن قــساوة الظــروف  

 .املعيشية املرتبطة بالبيئة اخلاصة اليت تعمل البعثة يف ظلها
 
 االحتاد األفريقي - خامسا 

شمولة بــالتقرير، واصــل وفــد املــراقبني التــابع لإلحتــاد اإلفريقــي لــدى  خــالل الفتــرة املــ - ٥٩
وأود أن . ، تقدمي الدعم للبعثـة والتعـاون معهـا   )إثيوبيا(البعثة، برئاسة كبري ممثليه، يلما تاديسي   

 .أعرب جمددا عن تقديري لالحتاد األفريقي على مسامهته
 
 اجلوانب املالية - سادسا 

ــة العامـــ  - ٦٠ ــا رصـــدت اجلمعيـ ــه / حزيـــران٢٩ املـــؤرخ ٦١/٢٩٠ة، مبوجـــب قرارهـ يونيـ
يوليـه  / متـوز ١ مليـون دوالر لتغطيـة نفقـات البعثـة يف الفتـرة مـن       ٤٤,٣، اعتمادا قدره    ٢٠٠٧
لذلك فإنه يف حـال قـرر اجمللـس املوافقـة علـى توصـييت         .٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٧

ثة، فإن تكلفـة تغطيـة نفقاهتـا خـالل فتـرة             أدناه خبصوص متديد والية البع     ٦٨الواردة يف الفقرة    
 .التمديد ستقتصر على املوارد اليت أقرهتا اجلمعية العامة
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، بلغت األنصبة املقررة غري املـسددة للحـساب اخلـاص           ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٣٠ويف   - ٦١
ونتيجــة لــذلك، مل يكــن مبقــدور املنظمــة ســداد املبــالغ   .  مليــون دوالر٤٧,٣للبعثــة مــا قــدره 

ــدة منــذ نيــسان    املــست . ٢٠٠٢أبريــل /حقة للحكومــات املــسامهة بقــوات عــن التكــاليف املتكب
 / حزيـران  ٣٠وبلغت قيمة األنصبة املقررة غري املسددة يف مجيـع عمليـات حفـظ الـسالم حـىت                  

 . مليون دوالر١ ٤١٧ ٦ ما جمموعه ٢٠٠٧يونيه 
 
 املالحظات والتوصيات - سابعا 

ن انطـالق عمليـة املفاوضـات بعقـد أول اجتمـاعني        أشاطر مبعوثي الشخصي الرأي بـأ      - ٦٢
غـري أنـين أوصـي جملـس األمـن          .  من دواعـي االرتيـاح     ٢٠٠٧أغسطس  /يونيه وآب /يف حزيران 

بتكــرار دعوتــه إىل الطــرفني، املغــرب وجبهــة البوليــساريو، أن يــدخال يف مفاوضــات حقيقيــة،   
 ).٢٠٠٧ (١٧٥٤يكفل تنفيذ مزيد من العناصر اجلوهرية يف قراره  مبا
وخبالف ما جاء يف تقاريري األخرية إىل اجمللـس، أالحـظ أن الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        - ٦٣

، الــذي حيــدد نظــام وقــف ١مل تــشهد اخنفاضــا يف عــدد االنتــهاكات لالتفــاق العــسكري رقــم 
وعالوة على ذلك، ما زلـت منـشغال إزاء اسـتمرار القيـود املفروضـة علـى حريـة                   . إطالق النار 
بني العسكريني التابعني لألمم املتحـدة، الـراغبني يف زيـارة الوحـدات واملقـر والنقـاط                 تنقل املراق 

ــة عــدم ارتكــاب    . احلــصينة بغــرض التحقــق ممــا جيــري   ويتحمــل الطرفــان املــسؤولية عــن كفال
قوات األمن التابعة هلمـا، لـذلك أحثهمـا علـى التقيـد التـام               /انتهاكات على يد القوات املسلحة    

العسكرية والتعاون الكامل مع البعثة للحفاظ التام على وقـف إطـالق النـار              بأحكام االتفاقات   
 .وكفالة احترام املبادئ األساسية حلفظ السالم

وأرحب مبواصلة الطرفني جهودمها من أجل إزالة األلغـام والـذخائر غـري املنفجـرة مـن        - ٦٤
لـذي تقدمـه البعثـة يف جمـال         كما أرحب بزيادة الدعم ا    . اإلقليم وتعاوهنما مع البعثة هبذا الشأن     

وكمـا سـبقت   . التوعية بأخطار األلغام وعزمها على توفري املساعدة للضحايا حـسب االقتـضاء   
، فقد تثبت جدوى هذه األنشطة واخنفاض تكلفتها نـسبيا          )٥٠، الفقرة   S/2007/202(اإلشارة  

جيابيـا مباشـرا علـى      وقـد تـؤثر تـأثريا إ       كعوامل ذات تأثري مضاعف بالنسبة ألمن وفعالية البعثة،       
ومن شأهنا أيضا أن تزيد وعي السكان احمللـيني وتفهمهـم لـدور             . سالمة موظفي األمم املتحدة   

 مـن الواليـة األساسـية للبعثـة     اوتشكل هذه العمليـات التـشغيلية اجلاريـة جـزء    . البعثة ووجودها 
ــذلك تعتــزم البعثــة رصــد اعتمــادات    . وال ميكــن متويلــها كليــا عــن طريــق التربعــات       مببلــغ ل

ــرة ٤٣٠ ٠٠٠ ــها للفتـ ــال احليـــوي، أي  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالر يف ميزانيتـ ــذا اجملـ نـــشطة األ هلـ
 .األلغاماملتعلقة ب
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، فإين أشـجع الطـرفني علـى العمـل      )٤٩، الفقرة   S/2007/202( وكما سبقت اإلشارة     - ٦٥
مــع البعثــة إلقامــة عالقــات تعــاون واتــصاالت مباشــرة بينــهما مــن خــالل جلنــة حتقــق عــسكرية 
مشتركة وغريها من احملافل من أجل تيسري أعماهلما املتعلقة بإزالة األلغـام وغريهـا مـن القـضايا                

 . ذات االهتمام املشترك

ومــا زال البعــد اإلنــساين للــرتاع، مبــا يف ذلــك حمنــة الجئــي الــصحراء الغربيــة، مــصدرا  - ٦٦
ألسـرية بـني اإلقلـيم      ومن دواعي سـروري هبـذا الـشأن أن برنـامج تبـادل الزيـارات ا               . النشغايل

وممـا  . وخميمات الالجئني يف تنـدوف قـد اسـتمر دون انقطـاع خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                   
يــدعو إىل التفــاؤل أيــضا اتفــاق الطــرفني مبــدئيا علــى توســيع نطــاق الربنــامج وعقــد حلقــات     

ث وأحـ . دراسية وجولة جديدة من التسجيل للمـشاركة يف هـذه الزيـارات يف الـشهور املقبلـة                 
ومـن دواعـي قلقـي أيـضا أن هـذا الربنـامج اإلنـساين               . اجملتمع الدويل على دعم توسيع الربنامج     

القيم لبناء الثقة قد يتوقف يف حال عدم تقـدمي مزيـد مـن الـدعم املـايل لـه يف القريـب العاجـل،               
 .ولذلك أحث اجلهات املاحنة على التربع بسخاء هلذا الغرض

 ٦٠، الفقـــــرة S/2006/817(وجهتـــــها إىل الطـــــرفني وأود أن أكـــــرر الـــــدعوة الـــــيت  - ٦٧
بأن يواصال املشاركة يف حوار مـستمر وبنـاء مـع مفوضـية األمـم               ) ٥٢، الفقرة   S/2007/202 و

وأؤكـد  . املتحدة حلقوق اإلنسان بغية ضمان احترام حقوق اإلنـسان لـشعب الـصحراء الغربيـة     
ري حقـوق اإلنـسان، بـالرغم مـن أن          جمددا أن األمم املتحدة تظـل علـى التزامهـا بالتمـسك مبعـاي             
  .البعثة ال متلك الوالية وال املوارد الالزمة ملعاجلة هذه املسألة

وأعتقـد، يف ظـل الظـروف الراهنـة يف امليــدان، وعلـى ضـوء اجلهـود املتواصـلة ملبعــوثي          - ٦٨
الشخــصي، أن وجــود البعثــة مــا زال ضــروريا للحفــاظ علــى وقــف إطــالق النــار يف الــصحراء  

ولــذا أوصـــي أن ميــدد جملـــس األمــن واليـــة البعثــة لفتـــرة ســتة أشـــهر أخــرى حـــىت       . ةالغربيــ 
 .٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣٠

ويف اخلتــام، أود اإلعــراب عــن تقــديري ملبعــوثي الشخــصي، بيتــر فــان والــسوم، علــى   - ٦٩
وأود أيـضا التوجـه بالـشكر إىل اللـواء          . جهوده املتواصلة إلجيـاد حـل لقـضية الـصحراء الغربيـة           

نغمني يـ ، الذي سـلّم مقاليـد مـسؤولياته كقائـد للقـوة إىل اللـواء ج          )الدامنرك(وسغارد  كورت م 
، على عمله الدؤوب واملتفاين خـالل فتـرة خدمتـه           ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٠يف  ) الصني(جاو  

وأود أيــضا أن . كقائــد للقــوة، وأمتــىن للــواء جــاو كامــل النجــاح والتوفيــق يف مهمتــه اجلديــدة  
ــساء،     أعــرب عــن شــكري ملمثلــ   ــراد، رجــاال ون ــع األف ــان هارســتون، وجلمي ي اخلــاص، جولي

العاملني يف البعثة على الطريقة اليت أدوا هبا، يف ظل ظروف صـعبة، املـسؤوليات الـيت عهـد هبـا                     
 .جملس األمن إليهم
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 املرفق األول
 ]نكليزية والفرنسيةباال: األصل[

 
 لغربيةبيان صادر عن املبعوث الشخصي لألمني العام للصحراء ا  
 )مبوافقة الطرفني(  

 
 )ضيعة غرينتري(جتماع ماهناسيت ا  
 ٢٠٠٧أغسطس / آب١١  

اجتمـــع ممثلـــون عـــن املغـــرب وجبهـــة البوليـــساريو يف ماهناســـيت، ضـــيعة غرينتـــري،   
ــومي   ــورك، ي ــني     ٢٠٠٧أغــسطس / آب١١  و١٠نيوي ــة األم ــاهتم حتــت رعاي ، ملواصــلة حمادث

. ٢٠٠٧أبريـــل / نيـــسان٣٠املـــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤العـــام، وفقـــا لقـــرار جملـــس األمـــن     
حــضر ممثلــون عــن البلــدين اجملــاورين، اجلزائــر وموريتانيــا، اجللــستني االفتتاحيــة واخلتاميــة  كمــا

 .وجرت استشارهتم على انفراد خالل احملادثات
ومن دواعي سـروري أننـا اسـتطعنا إجـراء حمادثـات جوهريـة حـصل فيهـا تفاعـل بـني                       

 ١٧٥٤وجـرت مناقـشة حـول تنفيـذ قـرار جملـس األمـن             .  نظرمهـا  الطرفني وأعربا عـن وجهـيت     
ــادرة مــين، إىل عــروض قــدمها خــرباء مــن األمــم      ). ٢٠٠٧( ــاء علــى مب ــان، بن واســتمع الطرف

واقُترحت أيـضا مناقـشة تـدابري     . املتحدة بشأن قضايا حمددة مثل املوارد الطبيعية واإلدارة احمللية        
 .بناء الثقة
كـن قبـول اسـتمرار الوضـع الـراهن، والتزمـا مبواصـلة هـذه                واعترف الطرفان بأنـه ال مي      

واتفقــا علــى أن تــستمر عمليــة املفاوضــات وأن ختتــتم املــشاورات       . املفاوضــات حبــسن نيــة  
 .الصلة بتحديد تاريخ ومكان انعقاد اجلولة القادمة ذات
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 املرفق الثاين
 بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية  
 ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ١٥حىت املسامهات   

 
 البلد

ــون  املراقبــــــــــــــــــــــ
 اجملموع )ب(الشرطة املدنية )أ(القوات )أ(العسكريون

 ٢٤ صفر صفر ٢٤ االحتاد الروسي
 ١ صفر صفر ١ األرجنتني
 ٨ صفر صفر ٨ أوروغواي

 ٣ صفر صفر ٣ أيرلندا

 ٥ صفر صفر ٥ إيطاليا

 ٧ صفر صفر ٧ باكستان

 ٨ صفر صفر ٨ بنغالديش

 ١ صفر صفر ١ ابولند

 ٢ صفر صفر ٢ جيبويت

 ١ صفر صفر ١ الدامنرك

 ٢ صفر صفر ٢ سري النكا

 ٩ ٣ صفر ٦ السلفادور

 ١٢ صفر صفر ١٢ الصني

 ١٦ صفر صفر ١٦ غانا

 ٥ صفر صفر ٥ غينيا 

 ١٥ صفر صفر ١٥ فرنسا

 ٧ صفر صفر ٧ كرواتيا

 ٥ صفر صفر ٥ كينيا

 ٣٢ صفر ٢٠ ١٢ ماليزيا

 ٢٦ ٣ صفر ٢٣ مصر

 ٣ صفر صفر ٣ منغوليا

 ٢ صفر صفر ٢ النمسا

 ٧ صفر صفر ٧ نيجرييا

 ١٢ صفر صفر ١٢ هندوراس
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ــون  املراقبــــــــــــــــــــــ

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

 ٧ صفر صفر ٧ هنغاريا

 ٦ صفر صفر ٦ اليمن

 ١ صفر صفر ١ اليونان

 ٢٢٧ ٦ ٢٠ ٢٠١ اجملموع 
 

 . فردا، مبن فيهم قائد القوة٢٣١يبلغ القوام املأذون به  )أ( 
 . أفراد٦ام املأذون به يبلغ القو )ب( 



S/2007/619
 

24 07-54721 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

MOROCCO

A
L

G

ERIA

MAURITANIA

MAURITANIAWestern Sahara

Zag

Tiznit

Tan Tan

Tarfaya

Hawza

Boucraa

Smara

Boujdour

Las Palmas

Guelta Zemmur

Chalwa

BaggariDakhla

Dougaj

Zug

Imlily

TechlaBir Gandouz
Guerguerat

La Guera

Nouadhibou

Bou Lanuar

Bir Mogrein

Zouerate

Choum

Atar

Bentili

Al Farcia

Sidi Ifni

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

Gomera

Hierro

CANARY  ISLANDS

Oued Drâa

O
ue

d 
A

l 
K

ha
tt

ATLANTIC  OCEAN

Liaison office

Medical unit

Identification centre

UN team site

Berm

M I N U R S O
Deployment as of

October 2007

0

0

50 100 150       200 km

50      100 mi

Paved road

Sector boundary

Laayoune

TindoufMahbas

Bir Lahlou
Tifariti

Staging
Area

Mehaires

Oum Dreyga

Awsard
Agwanit

Mijek

HQ MINURSO

LO
ID

ID

LO

MALAYSIA

Subkhat
DoumasSubkhat

Tidsit

Sebkha de
Chinchane

Subkhat Tah

Subkhat
Aghzoumal

Sebkhet Oumm ed
Drous Telli

Subkhat
Tanwakka

Sebkhet
Ijill

 16o  14o  12o  10o

 10o 12o 14o 16o

20o

22o

24o

26o

28o

30o 30o

28o

26o

24o

22o

20o

  8o

  8o

Map No. 3691 Rev. 55   UNITED NATIONS
October 2007

The boundaries and names shown and the designations used on 
this map do not imply official endorsement or acceptance by the 
United Nations.

Department of Field Support
Cartographic Section


